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Medarbejdere i Børn og Unge trives 
 

Medarbejdere i Børn og Unge trives og oplever i højere grad end tidli-

gere at være en del af en attraktiv arbejdsplads. Det viser en ny triv-

selsmåling blandt flere end 10.600 faste medarbejdere i skoler, vug-

gestuer, børnehaver samt fritids- og ungdomsklubber. 

 

Samtidig viser målingen en positiv udvikling på en lang række områ-

der bl.a. social støtte fra kollegaer, balance mellem arbejde og familie-

liv og stressbelastning. Kun et enkelt område - udviklingsmuligheder – 

har haft en lille tilbagegang. 

 

Rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, er tilfreds med målingen. 

”Høj kvalitet i arbejdet med børnene og de unge begynder hos medar-

bejdere, der trives. Jeg er meget tilfreds med, at den fortsatte indsats 

for et godt arbejdsmiljø i Børn og Unge har givet resultater. Det viser, 

at medarbejdere og ledere tager arbejdet med trivsel alvorligt,” siger 

Kristian Würtz, og fortsætter: 

 

”Det er meget positive resultater, som er skabt i en tid med store for-

andringer i Børn og Unge og i en økonomisk klemt situation. Det vid-

ner om en stærk organisation, der er god til at samarbejde. Der er al 

mulig grund til at rose alle medarbejdere for deres bidrag. Det er i 

hverdagen, at det solide fundament bliver støbt,” siger Kristian Würtz. 

 

De første statistiske analyser af undersøgelsen har identificeret tre 

områder, som har særlig stor betydning for medarbejdernes job-

tilfredshed: Gode udviklingsmuligheder, et godt kollegialt fællesskab 

og opmærksomhed på at undgå stress.   

 

Trods de gode resultater påpeger Kristian Würtz, at en fortsat målret-

tet indsats er nødvendig. 

 

”Mange oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet som kan føre til 

oplevelse af stress. Der er også stadig for mange, der oplever vold på 

deres arbejdsplads. Tendensen på begge områder er heldigvis falden-
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de, men det er grundvilkår for arbejdet med børn og unge, som vi 

fortsat og yderligere skal stille skarpt på,” siger Kristian Würtz. 

 

Nu følger arbejdet med at følge op på resultaterne i den enkelte bør-

nehave, skole, klub samt i Børn og Unges medarbejderudvalg. 

 

”Der er klart, at der i en organisation så stor og med så mangfoldige 

arbejdsopgaver som Børn og Unge vil være forskel på, hvor godt insti-

tutionerne klarer sig. Derfor er der også forskel på opgaven med at 

følge op fra sted til sted. Det arbejde tager vi fat på, så vi kan fasthol-

de den positive generelle udvikling,” siger Kristian Würtz. 

 

 

 

Fakta 

 Trivselsundersøgelse blandt alle månedslønnede ansatte i Børn 

og Unge. Mere end 8.000 har deltaget. 

 Svarprocent: 77 % 

 Vedlagt: Trivselsundersøgelse 2011 

 

 

Yderligere oplysninger 

 Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge: Mobil 4043 1213 

 

 


