
 

 

Pressemeddelelse fra Forældrenævnet i Århus (FNÅ) 

Ny rapport dokumenterer igen mindre tid til børnene 

Endnu en rapport bekræfter, at der er blevet endnu mindre tid til vores børn i daginstitutionerne.  

21 % af medarbejderne i daginstitutionerne oplever, at der dagligt er pædagoger og medhjælpere, 

der ikke har tid til at trøste et barn, der er ked af det. Undersøgelsen viser også, at personalet 

oplever ikke altid at have tid til at tage sig af konflikter mellem børn eller til at tage sig af et barn, 

der har en forstyrrende adfærd. I alt siger 41 % af medarbejderne, at de dagligt eller flere gange 

dagligt oplever, at de ikke kan yde tilstrækkelig omsorg over for børnene. I 2010 var det tilsvarende 

tal 36 %. Rapporten angiver at der er sket en formindskelse af antal af voksentimer på 10 % de 

sidste 5 år. Undersøgelsen er foretaget af FOA, offentliggjort d. 24. april 2012. (Link i følgemail.) 

”Ja det er jo ikke sådan, at man bliver overrasket over de stigende tal. Selvfølgelig kan 

besparelserne mærkes. Det der undrer, er at rapporterne kan blive ved med at komme uden at der 

er nogen, der tager sig synderligt af det.” udtager Mette Bach Larsen, der er daglig leder i 

Forældrenævnet (FNÅ). ”Som forælder skal man som minimum kunne regne med at ens børn 

bliver trøstet og hjulpet. Vi er nede og røre ved det helt basale her. Det er altså skræmmende, at 

det er hverdag for mange børn i daginstitutioner, at de ikke bliver trøstet, når de er kede af det.”  

I Forældrenævnet mener vi at de penge fra regeringen, der er afsat til personaler i finansloven, 

skal øremærkes til personale. Der bliver ca. ca. 25 mio. kr. til Århus Kommune – svarende til ca. 80 

pædagogiske stillinger, det vil kunne mærkes. Når 41 % af det pædagogiske personale fortæller, at 

de til hverdag ikke har tid til at yde tilstrækkelig omsorg, burde der ikke være nogen 

betænkningstid – pengene skal gå til genopretning af normeringen.  

”Vores børn skal trøstes, når de er kede af det, og de skal have hjælp i konfliktsituationer. Det 

burde være en selvfølge ” udtaler Mette Bach Larsen ”Brug nu de penge til personaler, så vi som 

forældre kan se at man også i Århus begynder at gøre noget aktivt for at forbedre 

personalenormeringen”.

 

For yderligere kommentarer kontakt Mette Bach Larsen, daglig leder i Forældrenævnet i Århus    
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