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Forord 

Rapportens baggrund - KvaliNord-projektet 
Denne rapport omhandler kvalificering af personale inden for social- og sundhedsbran-
chen nærmere bestemt inden for det pædagogiske arbejdsområde. Med kvalificering og 
efteruddannelse som omdrejningspunkt giver den en karakteristik af branchen, samt et 
indblik i hvordan en række virksomheder inden for branchen i Region Nordjylland forhol-
der sig til kvalificering af deres personale. 

 

Rapporten skal ses som en del af det såkaldte KvaliNord-projekt. KvaliNord projektet har til 
formål at levere viden og inspiration til opbygning og udvikling af de nyoprettede kompe-
tencecentre, der skal understøtte erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tråd med 
AMU-reformen fra 2003. Der sættes i projektet fokus på fire temaer med hver sin ind-
gangsvinkel på kvalifikationsudvikling i Region Nordjylland; 

 

1. Kvalificeret afdækning af jobudvikling og kvalifikationsanvendelse på det 
nordjyske arbejdsmarked 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af jobudviklinger med særligt fokus på 
ubalancer indenfor forskellige brancher og veldefinerede jobområder set i 
et kvalifikationsperspektiv. 

2. Kvalificering af nordjyske virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse 
o Udvikling af metoder til beskrivelse af grundlaget for virksomheders efter-

spørgsel af efteruddannelse. 
3. Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af hvorledes de nordjyske uddannel-
sesinstitutioner kan kvalificere deres udbud af efteruddannelseskurser. 

4. Understøttelse af samarbejde og koordination mellem erhvervspolitiske, be-
skæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland 

o Udvikling af metoder til understøttelse af samarbejde og koordination af uddan-
nelsesindsatser mellem erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannel-
sespolitiske aktører i Nordjylland. 

Nærværende rapport knytter sig til tema 2 og har således efterspørgselssiden som omdrej-
ningspunkt. Den sigter mod udvikling af en egentlig forståelses- og analyseramme til virk-
somheders efterspørgsel af efteruddannelse. Rapporten er én af en række delrapporter, 
med hver sin branche som indgangsvinkel. Denne større øvelse er foretaget i to omgange. 

Første runde brancheanalyser blev foretaget omkring årsskiftet 2006-07. Der er udgivet 
rapporter, som dækker detailhandel, elektronikbranchen, sten-, ler- og glasindustrien, kød-
branchen samt og social- og sundhedsområdet. Der er desuden lavet et statusnotat med 
opsamling af erfaringer fra første runder af brancheanalyser. 

Første runde fungerer i høj grad som intern læring i forhold til udvikling af et koncept til 
forståelse og beskrivelse af grundlaget for virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse, 
og har derfor til en vis grad en mere eksplorativ og induktiv tilgang til undersøgelsesfeltet. 
Derfor er rapporterne også i nogen udstrækning forskellige. Dette betyder dog ikke, at der 
til første runde ikke er arbejdet ud fra en teoretisk og begrebslig ramme. 
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Anden runde af brancheanalyser er gennemført i efteråret 2007. Der gennemføres analyser 
af følgende brancher: Godstransport, rengøringsbranchen, hotel og restauration, bygge- og 
anlægsbranchen samt dagpasnings- og døgninstitutionsområdet området. 

Der er i øvrigt i sammenhæng med brancheanalyserne gennemført en række registeranaly-
ser1 med fokus på lønmodtagernes uddannelse og deltagelse i efteruddannelse. Register-
analyserne dækker samme brancher som brancheanalyserne. 

Rapportens indhold 
Denne rapport giver et indblik i kvalifikationsudvikling i forskellige dele af den undersøg-
te branche. Der fokuseres i rapporten mere bredt på en række karakteristika og tendenser 
der har relevans for kvalifikationsudvikling i branchen.  

Desuden kastes der, gennem fem dybdegående virksomhedsanalyser, lys over, hvordan en 
række forskellige virksomheder forholder sig til efteruddannelse af deres personale. Ved 
at kombinere de fem virksomhedsanalyser med et generelt billede af branchens karakteri-
stika, er det muligt at afdække faktorer med central betydning for den enkelte virksomheds 
planlægning og brug af uddannelse. Dette dybe ”spadestik” betyder dog omvendt sam-
menholdt med branchetilgangen, at det ud fra rapportens resultater ikke er muligt at udtale 
sig generelt om brugen af VEU. Rapporten skal altså ikke ses som et dækkende billede af 
branchen som helhed.  

Rapportens opbygning betyder, at der både er indsamlet data på brancheniveau og på virk-
somhedsniveau. Viden på brancheniveau er indhentet ved hjælp af eksisterende materiale i 
form af branche- og kvalifikationsanalyser. På virksomhedsniveau er der foretaget inter-
views med såvel ledelsen som medarbejdere.2 Inddragelsen af ledere og ansatte forventes 
at give et mere nuanceret og troværdigt billede af forholdene på den enkelte virksomhed. I 
en tid med politiske målsætninger orienteret mod en mere virksomhedsrettet og praksisnær 
kvalifikations- og kompetenceudvikling, er det nødvendigt med en større viden på virk-
somheds- og individniveau. Branchebetragtningen signalerer dog samtidig betydninger af 
overførbare kvalifikationer som VEU-sigtemål. 

Virksomhederne og de medarbejdere, der har deltaget i undersøgelsen, er anonymiseret. 
Besøgene er foretaget i perioden efteråret 2007. Ved valget af virksomheder har afsættet 
været at opnå dels geografisk spredning i virksomhedernes lokalisering dels at dække de 
forskellige pædagogiske arbejdsområder. Rapporten inddrager således virksomheder loka-
liseret forskellige steder i regionen og med forskellige opgaver.  

Det er vanskeligt at vurdere, om casene kan ses som direkte repræsentative i forhold til 
den nordjyske delbranche såvel som generelt til branchen på landsplan Det er dog vurde-
ringen, at de dyberegående virksomhedsanalyser tegner et billede af nogle af de problema-
tikker, som virksomheder i branchen står overfor i forhold til brugen af VEU. Det er så-
danne perspektiver, der kan bidrage til en kvalificering af såvel uddannelsesinstitutioner-
nes udbud af VEU som virksomhedernes efterspørgsel efter samme.  

 

 
1  Alle analyser kan findes på KvaliNords hjemmeside www.socsci.aau.dk/kvalinord 
2  Eksempler på guides til virksomhedsinterviews kan ses i rapportens Appendiks 1 og Appendiks 2 
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En helhedsorienteret tilgang - Teoretisk og begrebslig ramme 
Der benyttes flere steder i rapporten en række begreber, som kræver yderligere afklaring. 
Den førnævnte statusrapport afdækker og redegør for den mere begrebslige og teoretiske 
indgangsvinkel til undersøgelsen. Derud over skal der henvises til fire inspirationshæfter, 
der er udarbejdet som del af nærværende projekt.3 I disse hæfter findes f.eks. vores kvali-
fikationsdefinition, vores forskellige fleksibilitetsformer samt en opsummering på de ydre 
og indre faktorer, der influerer en virksomheds uddannelsesstrategi. 

Meget kort skal det dog her nævnes, at der i undersøgelsen er benyttet, hvad man kan kal-
de en helhedsorienteret tilgang. Meget forsimplet betyder det, at vi går ud fra, at der er en 
række indbyrdes forbundne hovedfaktorer, der kan have betydning for, hvordan virksom-
heder kan og bør kvalificere deres efterspørgsel efter VEU. Derfor er det nødvendigt at 
undersøge emnet mere bredt. 

Det er naturligvis centralt at afdække og forstå virksomhedens og personaleledelsens ind-
stilling til den løbende kvalificering af personalet. Virksomhedsledelsen kan give indblik i, 
hvordan og hvorfor VEU planlægges og benyttes, som det gør på den pågældende virk-
somhed. Virksomhedsledelser har i princippet noget nær fuld handlefrihed, når det kom-
mer til kvalificering af personalet. I praksis træffer ledelser dog ikke deres beslutninger 
omkring kvalificeringen af personalet autonomt. Den enkelte virksomhed er influeret af en 
række interne og eksterne faktorer og rammebetingelser, som både skaber potentialer, men 
også sætter begrænsninger for dens brug af VEU. Virksomhedsledelsers udsagn kan give 
indblik i disse faktorer og rammebetingelser, men for at nå frem til en nuanceret og gyldig 
viden om emnet, er det nødvendigt at oparbejde en forståelse af branchen og dens udvik-
ling, ligesom det er nødvendigt at oparbejde en viden om og fra tillidsrepræsentanter 
og/eller medarbejdere på virksomhederne. Eftersom medarbejderne selv er dem, der skal 
bære kvalificeringen igennem, er det afgørende, at de dels har motivationen for kompeten-
ceudvikling, dels selv er med ved både formulering og opfyldelse af behov. 

At virksomhedernes brug af VEU rammesættes af ydre og indre faktorer, understreges 
yderligere af, at vi befinder os i en tid med fokus på intensiveret konkurrence og globalise-
ring samt med politiske målsætninger, der går i retning af en mere virksomhedsrettet og 
praksisnær kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det er derfor hensigtsmæssigt at inte-
ressere sig for, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af 
VEU. 

Vinkling af undersøgelsen 
Det pædagogiske område inden for social- og sundhedsbranchen er udvalgt på grund af 
dets socioøkonomiske betydning, branchen repræsenterer 17 % af den samlede beskæfti-
gelse i Nordjyllands amt4. I forhold til de øvrige udvalgte brancher er denne karakteriseret 
ved ikke at være omfattet af et privat konkurrerende marked, eller i hvert fald kun i mindre 
grad. For nogle år tilbage forsøgte man i nogle kommuner meget offensivt at privatisere 

 
3  Særligt skal henvises til hæfte to og hæfte tre, som henholdsvis omhandler ”Kvalificering af offentlige 
og private virksomheders efterspørgsel efter VEU” samt ”Grundlæggende metoder og værktøjer til afdæk-
ning af behov for VEU”. Hæfterne kan findes på www.socsci.aau.dk/kvalinord 
4  Selv om amterne er nedlagt pr. 1.1.2007, omtales Nordjyllands amt her, da beskæftigelsestallene er 
opgjort på denne enhed. 
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daginstitutionsområdet, men det lykkedes ikke, og forsøgene, hvor bl.a. ISS gik ind og 
drev institutioner, faldt ikke heldigt ud. En repræsentant for BUPL siger: 

”vi har selvfølgelig, og det har vi altid haft private institutioner…som er de 
her private institutioner, hvor det er en bestyrelse som oftest nogle forældre, 
som driver en børnehave…det er jo  ikke institutioner, der er oprettet med pro-
fit for øje, det er primært institutioner, jeg tror, der er to kategorier, enten så 
er det en pædagogisk retning, eller også så er det…områder hvor forældrene 
har tænkt, vi vil gerne have en børnehave her i vores lille landsby, men det vil 
kommunen ikke betale, så vi prøver at oprette en selv.” 

Tilsvarende ses på døgninstitutionsområdet, hvor der også er en del privat drevne instituti-
oner, men heller ikke her med profit for øje. På dagplejeområdet er der også mulighed for 
private ordninger, men de har ikke stor udbredelse. Branchen producerer et offentligt go-
de, der er offentlig finansieret (også de privat drevne institutioner) og ikke udbydes i kon-
kurrence med tilsvarende produkter. Derfor er der konstant meget fokus på branchen, spe-
cielt når noget går galt eller slår negativt ud statistisk. I de seneste år er der således kom-
met politisk fokus på området, bl.a. i kølvandet af PISA-undersøgelserne er der kommet 
meget fokus på daginstitutionernes rolle i børns indlæring, hvilket har afstedkommet krav 
om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner5. Pædagogerne er glade for den politiske inte-
resse for området, men så gerne at udgangspunktet ikke var PISA-undersøgelserne, men at 
der var mere fokus på børns personlige og sociale udvikling. En repræsentant for BUPL 
siger f.eks.: 

” det er en skam, at der ikke er mere fokus på den sociale og personlige udvik-
ling af børnene, som, vi jo mener, er forudsætningen for, at de overhovedet 
kan tilegne sig de faglige kompetencer. Og hvor vi også godt kunne tænke os, 
at der var mere fokus på de undersøgelser, der viser, at børn i Danmark er 
rigtig glade børn, stort set.” 

Analysen bygger på forskellige datatyper, idet der både er indsamlet data på brancheni-
veau og på virksomhedsniveau. Viden på brancheniveau er indhentet gennem ekspertin-
terviews, i dette tilfælde to organisationsrepræsentanter samt en uddannelseskonsulent på 
SOSU området, samt gennem benyttelse af eksisterende materiale i form af brancheanaly-
ser og statistik. På virksomhedsniveau bygges på en analyse af 5 ”virksomhedscases”, det 
vil sige 5 arbejdsenheder i forskellige områder af det pædagogiske arbejdsområde. I mate-
rialet indgår interviews med 5 ledere og 13 medarbejdere fordelt på de 5 forskellige ar-
bejdspladser.  Inddragelse af ledere, tillidsfolk og ansatte forventes at give et mere nuance-
ret og troværdigt billede af situationen på den enkelte virksomhed. I en tid med politiske 
målsætninger orienteret mod en mere virksomhedsrettet og praksisnær kvalifikations- og 
kompetenceudvikling, er det desuden nødvendigt at tage højde for forhold på virksom-
heds- og individniveau. 

 
5  Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud skulle udarbejde en pædagogisk læreplan mhp. at dokumentere 
de 0-6-åriges læring og udvikling. Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan det gribes an - men lærepla-
nen skal forholde sig til seks hovedtemaer: udvikling�, kompetencer�, sprog, bevægelse�, naturen og 
naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier

 

http://www.minff.dk/1/laereplaner/sprog/
http://www.minff.dk/1/laereplaner/naturen-og-naturfaenomener/
http://www.minff.dk/1/laereplaner/naturen-og-naturfaenomener/
http://www.minff.dk/1/laereplaner/kulturelle-udtryksformer-og-vaerdier/
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Analysen af det pædagogiske arbejdsområde er afgrænset til de underbrancher, som er 
skitseret herunder.  Branchen er i denne analyse ikke hele branchekode ”85 - Sundheds-
væsen og sociale foranstaltninger” (SFI), men følgende udvalgte underkoder: 

 

87.90.10 Døgninstitutioner for børn og unge 

Omfatter bl.a.: 

- Døgninstitutioner for børn og unge 

 

88.91.10 Dagplejemødre 

Omfatter bl.a.: 

- Pasning af børn i private hjem formidlet af kommunen 

 

88.91.30 Børnehaver 

Omfatter bl.a.: 

- Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 3-6 år 

 

88.91.50 Aldersintegrerede institutioner 

Omfatter bl.a.: 

- Daginstitutioner der er beregnet på børn i alderen 0-14 år, 0-6 år eller 3-14 år 

 

Personalet på disse institutioner er organiseret i forskellige organisationer, pædagoger, 
dvs. både ledere og medarbejdere, i daginstitutioner er organiseret i BUPL, pædagoger på 
døgninstitutioner, også både ledere og medarbejdere i SL, mens dagplejere, dagplejepæ-
dagoger og pædagogmedhjælpere er organiseret i FOA. 

 

  





 

Kapitel 1. Introduktion til branchen 

Generelle udviklingstendenser  
Daginstitutioner og dagpleje og nu også døgninstitutioner for børn og unge er en kommu-
nal opgave, hvorfor langt de fleste institutioner drives af kommunerne. Nogle er af privat 
tilsnit og er selvejende institutioner, men også disse modtager kommunale driftstilskud. 
Forældrebetalingen i daginstitutionerne fastsættes af den enkelte kommunalbestyrelse, 
men der er sat et loft, således at forældrebetalingen p.t. højst må udgøre 25 % af de fakti-
ske omkostninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter ligeledes normeringer osv. på hele 
området, men det pædagogiske arbejdsgrundlag bestemmes af den enkelte leder. Hver 
daginstitution har i øjeblikket en leder og en souschef, men efter kommunalreformen ar-
bejdes der flere steder på at indføre områdeledelse, distriktsledelse eller fællesledelse, der 
anvendes flere navne, men indholdet er, at flere institutioner i et geografisk område får en 
fælles leder, og at de nuværende ledere så bliver en slags afdelingsledere eller daglige le-
dere med ansvaret for den pædagogiske ledelse samt personaleledelsen på den enkelte 
institution, hvilket vil indebære, at souscheffunktionen forsvinder. Det kan i øjeblikket 
ikke ske uden forhandling med BUPL, idet souscheferne er en del af den aftalte norme-
ring. Formålet med en sådan ændring er set med positive briller at kvalificere ledelsen, 
med negative er det at spare lederlønninger. Repræsentanten for BUPL siger, at  

”man kan sige, at det er lidt sjovt eller mærkværdigt, fordi man de sidste man-
ge år har decentraliseret og decentraliseret, og hvor at vi jo har i de sidste år 
råbt, at nu er det nok stop…fordi nogle af de ting, man har decentraliseret, er 
jo ikke noget pædagoger qua deres uddannelse kan…de kan være pædagogi-
ske ledere, og de kan også have ledelsen af personale, men altså meget af det 
der er blevet decentraliseret, det er er jo administrativt.” 

Nye krav til arbejdet 
Generelt er der i løbet af en årrække sket et skift i den måde, man opfatter og ser på insti-
tutionerne på. Nu omtales og opfattes daginstitutioner som et servicetilbud, som det of-
fentlige giver alle forældre. Repræsentanten for BUPL siger: 

”…det har det aldrig heddet før…nogle forældre, de oplever det som en ser-
vice, de har ret til at få og derfor kan de også stille krav, plus at …vi hører 
meget, at forældrene kommer og spørger om mange ting altså råd og vejled-
ning inden for selv de mest banale forældrerolleting.”  

Servicetilbudstankegangen gælder også døgninstitutionerne, og både BUPL og SL mener, 
at den vil blive stadig mere udbredt. Forældre vil ikke blot have deres børn passet mere, de 
skal udvikles, og de vil informeres om barnets/ den unges fremskridt, og de vil selv have 
råd og vejledning. Der er således også sket et skift i pædagogernes rolle, de opfattes i dag 
meget mere end tidligere som en form for eksperter, der yder forældrene forskellige ser-
vices, herunder rådgiver ift. opdragelse af børnene. Repræsentanten for BUPL mener, det 
bl.a. hænger sammen med, at børn er blevet et projekt på lige fod med andre projekter, 
men som hun siger: 
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” de kommer ikke med manualer, men så er det godt man har pædagogerne i 
daginstitutionerne.” 

Men samtidig ligger det også i tiden, at et velfærdssamfund som det danske giver borgerne 
rettigheder til visse ydelser, når de betaler deres skat, hvilket også ses de kommunale pas-
ningsgarantier. I dag bliver der således stillet flere krav til pædagogerne end tidligere både 
fra politisk hold og fra forældrenes side. På døgninstitutionsområdet beskrives på samme 
måde et næsten totalt skift i pædagogisk arbejdsgrundlag med udgangspunkt i servicelo-
ven, der klart præciserer, at der skal tages individuelle hensyn. Man har således bevæget 
sig fra den sovjetpsykologisk inspirerede gruppepædagogik til en individualiseret pæda-
gogik med fokus på behandlingsplaner for den enkelte, eller sagt med andre ord fra masse-
tilbud til individuel behandling. En SL repræsentant siger: 

” det er forskelligt udgangspunkt, førhen var det gruppen, der var vigtig, nu er 
det individet, der er vigtig, det andet skal jo så med også…det er forskellige 
teorier man også bruger…og man kan ikke snakke om en decideret ensartet 
praksis, hvis man tager udgangspunk i  individet…og det er noget af det, man 
også nogle gange har svært ved, at finde ud af, hvordan tilgodeser man det in-
dividuelle behov, samtidig med at man måske har en gruppe på 8 unge, man 
skal lave et tilbud til, og de også skal fungere som gruppe…mange har svært 
ved den omstilling” 

Det betyder også en ændret måde at opgøre ressourcer på, fordi medarbejdernes kvalifika-
tioner er vigtigere end blot antallet af medarbejdere, da medarbejderne skal være i stand til 
at tilpasse sin praksis for den enkelte klient, og lederen kan ikke udstikke en skabelon til 
behandlingsplan. Derfor giver SL repræsentanten udtryk for, at erkendelse heraf på alle 
niveauer halter bagefter, fordi der stadig ”tælles hænder og ikke kompetencer.” 

En servicetilbudstankegang kræver dokumentation for, at borgerne nu også får de tilbud, 
de bliver lovet, og derfor stilles også det pædagogiske personale over for stigende doku-
mentationskrav, og det stiller igen krav til deres faglighed. SOSU konsulenten siger: 

”…jo mere opmærksomme de bliver på dokumentation, jo mere klar bliver de 
også på deres faglighed, det hænger rigtig meget sammen…der er rigtig man-
ge, der siger, det er med til at styrke vores faglighed, for nu kan jeg ikke bare 
sige, jamen det gør jeg ligesom, for det plejer jeg at gøre…men hvad er grun-
den til at du plejer at gøre sådan, hvorfor gør du sådan, som du gør.” 

Dokumentationskravene opleves som meget tidskrævende lige i øjeblikket, fordi der ikke 
er givet ekstra tid til arbejdet, der er således ikke tidskompenseret. Det er dog alles opfat-
telse, at når arbejdet med dokumentationen først er indarbejdet, vil det være en støtte, fordi 
alle så er helt klare på deres egen praksis og derved også får lettere ved at forklare foræl-
drene mange ting. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i oktober 2007 offentliggjort en undersøgelse af 
dagpasningsområdet, og deri opsumerer de adspurgte ledere de største forandringer i deres 
arbejde i nedenstående punkter: 

 

” 1. IT har givet merarbejde. I 2002 fik vi brev fra kommunen 



Kapitel 1. Introduktion til branchen 

 

Social – og sundhedsbranchen i Nordjylland II – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 13 

                                                

med 2-3 ting, vi skulle beskæftige os med og svare på om fredagen. 

I dag, når jeg kommer tilbage efter 14 dages ferie, så 

er der 74 mails, jeg skal forholde mig til. 

2. De sidste par år har vi fået et utal af spørgeskemaundersøgelser. 

3. Læreplan, evaluering og dokumentation er tid, der tages fra 

børnene. 

4. Lederen skal tage sig af flere udvalg, samtaler og kompetenceområder. 

5. Der skal laves APV 

6. Legepladssikkerhed 

7. Tilfredshedsundersøgelser for forældre og medarbejdere”6

 

Så konklusionen bliver, ” ”Flere krav om skriftlighed, men ingen tid mere til dette = 

færre timer til børnene” 

Politiske målsætninger 
På trods af stigende politisk opmærksomhed på området giver SL repræsentanten udtryk 
for, at der mangler politiske målsætninger for området: 

” der har ikke været overordnede mål med det her område, det har meget væ-
ret økonomitænkning, så har man nogle fine formuleringer omkring borgerens 
ret, værdibaseret ledelse osv., men man har aldrig haft nogle konkret formule-
rede mål med de her forskellige tilbud. Det eksisterer ikke hos kommuner eller 
amter, eller regioner i dag, det er hver enkelt arbejdsplads, der ligesom må 
formulere sine egne mål.”  

Det samme gør sig på trods af krav om læreplaner gældende på daginstitutionsområdet. 
Også her er det den enkelte institution, der bestemmer sine overordnede mål og pædagogi-
ske arbejdsgrundlag. De politiske krav er meget overordnede og af økonomisk karakter. 
Det kan karakteriseres til, at så længe institutionerne overholder budgetterne er alt ok. Går 
noget galt, så man får en Havrevængetsag, vendes alt på hovedet, og alle får meget travlt 
med at udtale sig om, at der må være mere fokus på de kvalifikationer medarbejderne på 
institutionerne møder med ved ansættelsen. 

Ændrede normeringer 
Pædagogerne er ikke blevet kompenseret f.eks. ift. mere ferie, omsorgsdage, pasningsga-
ranti med dertilhørende merindskrivninger, krav om rummelighed i institutionerne osv., 
hvilket har ført til, at der kommer flere og flere børn pr. voksen i institutionerne. Arbej-
derbevægelsens erhvervsråd har i 2007 offentliggjort en rapport om normeringerne på 
dagpasningsområdet, der viser, at antallet af voksne pr. barn er faldet med ca. 7 pct. i vug-

 
6  AE rådet: Mindre tid til børnene, oktober 2007 p. 41 
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gestuer, 10 pct. i børnehaver og 6 pct. i aldersintegrerede institutioner fra 2001 til 2007. 
Således at der p.t. er 4,3 barn pr. voksen i vuggestuerne og 9,5 barn pr. voksen i børneha-
verne. Tilsvarende stigninger ses inden for dagplejeområdet, således at der i 2006 er 3,2 
barn pr. voksen.7. BUPL repræsentanten fortæller om denne problematiks implikationer 
ude på arbejdspladserne: 

” jeg kan ikke finde ud af, om det er normalbegrebet, der har flyttet sig, altså 
sådan at dem, der var lidt skæve før, det gjorde egentlig ikke så meget, el-
ler…om børnene er mere vinde og skæve, end de var for ti år siden, eller om 
det er fordi pædagogerne er mere pressede, end de var for ti år siden, for der 
er virkelig sket en negativ udvikling med ressourcerne, hvilket jo er paradok-
salt, når der samtidig kommer de mange krav.” 

Rekruttering og fastholdelse 
På trods af ændrede normeringer er beskæftigelsen generelt stigende i branchen, på 30 år 
er antallet af pædagoger 10 doblet. Nordjylland har imidlertid en af landets højeste ledig-
hedsgrader blandt daginstitutionspædagoger, idet den her er over 7 %, mens den på lands-
plan er 5 %.8 BUPL ser flere årsager hertil, dels at Nordjylland er tyndt befolket, og dels 
at der måske er tale om, at der bliver uddannet for mange pædagoger, tre uddannelsesste-
der i regionen er måske i overkanten ift befolkningstallet, omvendt er man ikke i tvivl om, 
at behovet ikke kan dækkes, hvis f.eks. socialdemokraternes børnepolitikforslag, der inde-
bærer bedre normeringer på hele dagpasningsområdet9, skal gennemføres. 

Til trods for at søgningen til uddannelsen er faldende, fra 2006 – 2007 er faldet på 15 % på 
landsplan, er pædagoguddannelsen stadig den mest populære enkeltuddannelse i landet 
med det største indtag, i 2007 små 4000. For socialpædagogernes vedkommende er ledig-
heden lavere, omkring 3 %, men mange er berørt af ledighed. Pædagogområdet er yderli-
gere præget af mange deltidsansættelser, en opgørelse fra BUPL viser, at en konvertering 
af deltidsstillinger ville svare til 4500 heltidsstillinger.  

I region Nordjylland er der således generelt ikke tale om rekrutteringsvanskeligheder for 
pædagogernes vedkommende. Det er en meget anderledes situation end i landet som hel-
hed og specielt i hovedstadsområdet, hvor der er så stor mangel på pædagoger, at pæda-
gogmedhjælperne nu udgør 50 % af personalet i vuggestuer og børnehaver.10 Institutio-
nernes ry spiller imidlertid en stor rolle i forbindelse med rekruttering, og verden er lille. 
Heller ikke ift. pædagogmedhjælpere er der problemer med at rekruttere, men for dagple-
jernes vedkommende er det svært flere steder i regionen. Iflg. en af uddannelseskonsulen-
terne fra SOSU skyldes det først og fremmest arbejdstiden, som for denne gruppe er 48 
timer om ugen, det ønsker de unge ikke. Samtidig stilles der flere og flere krav til de po-
tentielle dagplejere f.eks. skal hele familien godkendes og de fysiske rammer også. På den 

 
7  AE rådet: Mindre tid til børnene, oktober 2007. Det skal bemærkes, at tallene er opgjort for spidsbelast-
ningstiden i institutionerne. 
8  BUPL tal september 2005 
9  Forslaget indebærer 3 børn pr voksen i vuggestuerne, 6 børn pr. voksen i børnehaverne og 3 børn pr. 
dagplejer, Børn, Socialdemokraterne 
10  Flugten – pædagoger taber markedsandele, Børn og unge 33/2007, www.bupl.dk 
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baggrund arbejder SOSU-skolen med et nyt introduktionsmodul, der giver potentielle dag-
plejere kendskab til børns udvikling, forældresamarbejde og kommunikation. Modulet 
skal høres i det faglige udvalg og tænkes i samarbejde med jobcentrene tilbudt ledige, der 
vil være potentielt ansatte inden for dagplejeområdet. 

En del pædagoger vælger at søge over i andre fag, fordi de ikke kan holde til arbejdet, 
eller fordi de ikke synes, de har mulighed for at udføre arbejdet på en fagligt forsvarlig 
måde. Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn siger i Børn og unge, at ” Jeg 
hører fra tidligere pædagoger, som er søgt over i andre brancher og sektorer, at de i de-
res nye job tjener mange flere penge, har bedre arbejdsforhold, og at man godt kan blive 
ansat, selv om man ikke har den uddannelse, som hører jobbet til. De kompetencer, som 
pædagoger får gennem deres uddannelse, og som de videreudvikler i jobbet, viser sig at 
være alment anvendelige." 11 Alligevel er der ikke generelt problemer ift. at fastholde 
medarbejderne, gennemsnitsancienniteten er høj, dels fordi relationerne til kollegerne hol-
der på medarbejderne, dels fordi medarbejderne får relationer til børnene og de unge. For 
døgninstitutionernes vedkommende betyder det, at medarbejderne ofte vælger at skifte 
job, når klienterne f.eks. skal flytte for sig selv eller lign. Pædagogarbejdsmarkedet er 
præget af en vis stivhed, der hjælper på fastholdelsen, idet pædagoger over 40 generelt har 
svært ved at få nyt arbejde. En forklaring er, at det hænger sammen med lønsumsstyring 
ude på daginstitutionerne, når de når de høje løntrin, bliver de for dyre ift. en ung nyud-
dannet. I arbejderbevægelsens erhvervsråds undersøgelse udtrykker en leder det således : 
”Heldigvis har institutionen mange unge pædagoger, det gør ondt for institutionen at an-
sætte gamle pædagoger.” 12Modne pædagoger oplever således en form for stavnsbinding 
til det sted, de er, fordi man der er tvunget til at betale deres løn. 

Sygefravær og arbejdsmiljø 
Pædagogområdet er også plaget af et stort sygefravær, sidste år var det gennemsnitlige 
sygefravær for en pædagog omkring tyve dage, mens det gennemsnitlige fravær inden for 
det kommunale område var 17 dage. 787 pædagoger blev afskediget pga. langtidsfravær13. 
Det høje sygefravær hænger sammen med det generelle arbejdsmiljø, men for døgninstitu-
tionernes vedkommende også med, at mange pædagoger arbejder alene. Organisationsre-
præsentanterne giver udtryk for, at det er en problematik, der kan bedres meget ved at gøre 
en indsats i form af en ikke blot formuleret men også udlevet fraværs- eller sygepolitik. 
Men igen er det op til den enkelte institution at formulere en sådan, der er ikke overordne-
de politiske krav hertil. 

En undersøgelse foretaget af FTF i foråret 2006 viser, at den faktiske arbejdstid for en stor 
del af pædagogerne var noget større end den aftalte arbejdstid. Dette stemmer overens 
med, at 60 pct. af pædagogerne ofte, meget ofte eller altid mener, at de har for meget at 
lave på deres arbejdspladser. Dertil kommer, at knap halvdelen føler, at de ofte, meget ofte 
eller altid må gå på kompromis med kvaliteten i deres arbejde.14 Samme undersøgelse 

 
11  Op. cit. 
12  AE rådet: Mindre tid til børnene, oktober 2007 p. 46 
13  Fraværsstatistik 2006, Det fælleskommunale løndatakontor. Det skal bemærkes, at der ikke er nævne-
værdig forskel på pædagogers, pædagogmedhjælperes og dagplejeres fravær. 
14  FTF stress undersøgelse 2006, www.bupl.dk 



Merete Giehm-Reese 

 

16 Social – og sundhedsbranchen i Nordjylland II – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 

                                                

viser også, at 20 pct. oplever sjældent eller aldrig, at de går hjem med en følelse af, at nå 
det de ville. Endvidere tænker 70 pct. af pædagogerne ofte, meget ofte eller altid på deres 
arbejdsopgaver eller oplevelser fra arbejdet når de har fri. 89 pct. mener at de i deres ar-
bejde skal overskue mange ting på én gang. 15 Det er alt sammen oplevelser, der kan med-
virke til udvikling af stress, og undersøgelsen viser da også, at 50 % føler sig stressede, og 
at hver femte pædagog inden for det seneste år har været sygemeldt pga. stress.16 Det høje 
sygefravær hænger således sammen med et ikke optimalt arbejdsmiljø inden for området. 

Seniorer 
Der ses også et seniorproblem på området, idet op mod hver syvende pædagog er mellem 
55 og 59 år,17 og den hidtidige erfaring er, at pædagogerne gennemsnitligt trækker sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er 61 år. Samtidig hermed er mange pædagoger fra 
40’erne og opefter i tvivl, om de kan holde til arbejdet, indtil de kan gå på efterløn. Dels 
om de kan klare det rent fysisk, dels om de kan følge med psykisk, om de har den fornød-
ne gennemslagskraft over for børnene og de unge. Det pædagogiske personale vælger ge-
nerelt også at gå på efterløn, så snart de kan, flest når de er 62, hvilket hænger sammen 
med, at man efter 20-30 år ganske simpelt er trætte. For SL’s område dvs. døgninstitutio-
nerne kommer det til at betyde store problemer i løbet af de næste 5-10 år, idet der blandt 
socialpædagogerne er en klar overvægt af seniorer. Denne problematik har afstedkommet 
en del snak blandt politikerne, men har ikke givet anledning til konkrete initiativer. Måske 
fordi sådanne ordninger vil koste penge, hvis ikke de skal indebære, at de yngre skal løbe 
stærkere. 

Brug af VEU 
Uddannelse kan være en metode til at fastholde også seniorer, men BUPL siger om kom-
munernes uddannelsesbudgetter, ”at det er at gøre grin med folk,” fordi de er så lave. Der 
har været mulighed for at lave rotationsprojekter, således at erfarne pædagoger kunne til-
bydes en diplomuddannelse, men det er ikke længere muligt, så der går mange pædagoger 
rundt med en halv diplomuddannelse. Der er brugt mange penge på uddannelse i forbin-
delse med indførelsen af de pædagogiske læreplaner på daginstitutionerne og i dagplejen. 
På døgninstitutionsområdet er situationen anderledes, idet de indtil årsskiftet 2006/07 har 
været amtslige, og her har været en anden politik på uddannelsesområdet, idet man i Nord-
jyllands amt satsede meget på uddannelse af personalet og selv arrangerede uddannelses-
initiativer. På de enkelte institutioner på hele området prioriteres uddannelse højt, men 
som BUPL udtrykker det, ”man har bare ikke så meget at vægte det med.” Den enkelte 
leder er interesseret i, at medarbejderne er så godt rustet som muligt til at honorere de sti-
gende krav, men de er afhængige af politikernes prioriteringer. Samtidig nævnes som et 
andet problem ift. uddannelse, at normeringerne i dag er så stramme, at der skal trækkes 
på vikarbudgetterne, når medarbejdere skal på uddannelse, og de er også stramme. Ifht 
kvalitetsreformen er BUPL tvivlende over for, hvad det kommer til at betyde. Det mest 

 
15  Samme som ovenfor 
16  Samme som ovenfor 
17  7.500 ud af BUPL’s 55.000 medlemmer er mellem 55 og 59 år, Flugten – pædagoger taber markedsan-
dele, Børn og unge 33/2007 
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sikre er, at alle ledere har fået ret til en diplomuddannelse, og det ser både BUPL og SL 
som en fordel, idet lederen med SL repræsentantens ord ”er kulturbærende ift. institutio-
nens tilbud”.. Man håber på, at opfølgningen på trepartsaftalen kan betyde bedre uddan-
nelsesmuligheder. For pædagogmedhjælperne kan den også komme til at betyde initiativer 
ift. at bedre arbejdsmiljøet. 

På døgninstitutionsområdet har skiftet i teoretisk arbejdsgrundlag betydet et stort behov 
for uddannelse, da mange pædagoger nu skal arbejde med et teorigrundlag, de ikke har 
haft i deres uddannelse. Der er ikke taget egentlige initiativer i forhold til dette, så det har i 
høj grad påhvilet den enkelte at sørge for at holde sig ajour med de nye teorier. Det er 
SL’s opfattelse, at man har brugt de studerende meget til at give fagligt teoretisk input om 
de nye tanker. 

Ikke desto mindre er den nye individualiserede tilgang til børn og unge på alle institutio-
nerne meget uddannelseskrævende iflg. SL repræsentanten, idet det kræver af medarbej-
derne, at de formår at tilgodese den enkeltes behov så objektivt som muligt, hvilket også 
vil sige ud fra vedkommendes præmisser og ikke ud fra egne normer, dvs. medarbejderne 
skal hele tiden være bevidst om, hvor de selv er henne, samtidig med de arbejder for at 
gøre det bedre for klientellet. En sådan tilgang kræver også mere selvstændighed af med-
arbejderne, idet individuelle behandlingsplaner ikke kan udarbejdes i en medarbejder-
gruppe, her er det nødvendigt, at en medarbejder går tæt ind i arbejdet med den enkelte. 
Det vil også sige, at medarbejderne konstant skal arbejde med etikken.  

Disse nye krav får tilsvarende konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne, idet deres ud-
dannelseskataloger bliver mindre, og stadig mere uddannelse skræddersyes specielt eller i 
hvert fald tilpasses til den enkelte institution. Uddannelseskonsulenten på SOSU skolen 
siger: 

”det der med at sige, så er det det, vi gør, eller nu skal vi have alle igennem på 
det her kursus ikke, det er det ikke så meget mere, nu er det mere man går ind 
og målretter, hvad er det, der er brug for i vores institution for at matche de 
krav, der stilles til os.” 

Det udfordrer igen uddannelseskonsulenterne på skolen, fordi kontakten mellem dem og 
institutionerne bliver meget vigtig, og samtidig skal konsulenterne ikke sælge de kurser, 
de har på hylden men lytte til de behov, den enkelte institution har, og derudfra sammen-
sætte den rigtige uddannelse. Uddannelseskonsulenten fortæller om sin egen praksis i et 
tilfælde, hvor en kommune spurgte om kurser for nye dagplejere også kunne bruges til 
erfarne dagplejere: 

”så sagde jeg, jeg vil meget hellere komme op og snakke med jer om, hvad je-
res behov er og så sammensætte noget ud fra det, og der var jeg lige ved at 
falde i og sige, så finder vi de og de kurser. Men så sagde jeg, jeg kommer op 
og lytter til jeres behov, og så går jeg hjem og finder ud af, hvad I skal bruge. 
Det kan meget vel være de samme kurser bare på et andet niveau.” 

Her beskriver hun meget nøjagtigt den ændrede konsulentrolle, eller vi kan vel sige for-
skellen mellem en uddannelsessælger og en konsulent, hvor det er konsulenten, der er be-
hov for nu. Samtidig giver hun udtryk for, at det også betyder, at konkurrencen mellem de 
forskellige skoler skal ændres til samarbejde, så man udnytter hinandens styrkepositioner. 
Hun giver et eksempel med en kommune, der henvendte sig for at få edb kurser til deres 



Merete Giehm-Reese 

 

18 Social – og sundhedsbranchen i Nordjylland II – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 

                                                

dagplejere, hvor hun henviste den til handelsskolen i stedet, fordi de dels er bedre til det 
og dels har helt up to date udstyr, hvad SOSU skolen ikke har. 

Afslutning 
Afslutningsvis hører det med til den generelle branchebeskrivelse, at langt de fleste pæda-
goger og generelt det pædagogiske personale er glade for deres arbejde og deres uddannel-
se, på trods af forholdene kan man vel sige. BUPL repræsentanten fortæller om en lille, 
lokal undersøgelse, hvis svarprocent ganske vist ikke var høj, men som trods alt viste, at: 

”hovedparten er jo rigtig, rigtig glade for deres arbejde, fordi de synes, at det 
er vigtigt, jamen fordi…man fik jo tit noget med hjem, sådan er det jo i mødet 
med mennesker, det er jo ikke kun den ene vej, så samtidig med at de er 
enormt glade for deres arbejde/deres uddannelse, så kan de bare ikke holde til 
det. Fordi de rammer, de får for at udføre arbejdet, de er simpelthen alt, alt 
for ringe.” 

Dette støttes også af FTF’s stress undersøgelse, der tilsvarende viste, at 70 pct. af de ad-
spurgte mente, at der overordnet set var en afslappet og behagelig stemning på arbejds-
pladsen. Og over 80 pct. oplevede kollegaerne som opmuntrende og støttende. Specielt i 
perioder hvor der kan være særlig brug for støtte, følte langt størstedelen af pædagogerne, 
at de kan få støtte fra både leder og kolleger. Og endelig mener knap 60 pct., at deres ar-
bejde ofte, meget ofte eller altid bliver anerkendt og påskønnet af ledelsen. Så konklusio-
nen er, at generelt set er pædagogerne tilfredse med arbejdspladsernes kultur og miljø. 

Beskæftigelsen i branchen i Nordjylland. 
Beskæftigelsen18 i branchen er steget voldsomt fra 1980 og frem til 2004, faktisk er der 
tale om mere end en tredobling af antallet af ansatte, når man tæller i årsværk, tælles antal 
hoveder er der tale om godt og vel en fordobling, idet der i 2004 var lige godt 10.000 an-
satte mod knap 4000 i 1980. Det vidner om, at sektoren er præget af deltidsarbejde, i 2004 
var 51 % af de ansatte på fuld tid, resten på deltid. Deltidsbeskæftigelsen udgør dog fra 
midten af halvfemserne en faldende andel, idet antallet af fuldtidsbeskæftigede fra dette 
tidspunkt vokser kraftigt fra 3000 i 1996 til 5000 i 2004. I samme periode er antallet af 
deltidsbeskæftigede stort set uforandret. 

Alderssammensætningen i sektoren ændrer sig meget, så meget, at man kan tale om en 
begyndende forgubning, bortset fra, at vi har at gøre med en kvindedomineret sektor. 
Kvinderne udgør i 2004 75 % af de ansatte, dvs. andelen af mænd er vokset med 10 % i 
perioden 1980 til 2004. 

I 1980 udgjorde de 40 – 60-årige 17 % af de ansatte, mens de i 2004 udgjorde 47 % af det 
samlede antal ansatte. Tilsvarende udgjorde de 25-40-årige i starten af perioden 46 %, 
mens deres andel i 2004 er faldet til 36 %. Med til dette billede hører, at andelen af den 

 
18  Det skal bemærkes, at tallene vedr. beskæftigelsen dækker branchen bredere end vores kvalitative un-
dersøgelse. I beskæftigelsestallene er følgende med: Døgninstitutioner for børn og unge, Familiepleje, Insti-
tutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede, Dagplejemødre, Vuggestuer, Børnehaver, Fritidshjem mv., 
Aldersintegrerede institutioner samt Fritidsklubber for unge.  
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helt unge arbejdskraft de under 25-årige er faldet voldsomt i perioden, hvilket sikkert 
hænger sammen med anvendelsen af flere med mellemlang uddannelse, som vi vender 
tilbage til senere. Sektoren står altså over for et stort problem i forhold til at erstatte den 
arbejdskraft, der går på pension i løbet af de næste 10 år. 

Tilsvarende den generelt stigende beskæftigelse i sektoren ses en stigning i antallet af 
virksomheder. Størrelsen af de enkelte virksomheder i sektoren går i retning af flere og 
større enheder, således er antallet af enheder med under 10 ansatte fordoblet i perioden, 
mens antallet af enheder med mellem 10 og 20 ansatte er mere end femdoblet. Udviklin-
gen i antallet af enheder med under 10 ansatte er stagneret siden starten af halvfemserne, 
mens antallet af større enheder er vokset i samme periode. Så tendensen er, at nye enheder 
er større i dag, end det var tilfældet for 10–15 år siden. 

Uddannelsesbaggrund 
Inden for det pædagogiske arbejdsområde anvendes medarbejdere med en pædagogud-
dannelse, som i dag er en enhedsuddannelse, hvor den studerende under uddannelsen væl-
ger praktik inden for forskellige områder af det pædagogiske arbejdsområde, som omfatter 
både dagpasning og døgninstitutioner for såvel børn og unge som voksne handikappede. 
En pædagog kan således ansættes i hele fagområdet.  

Derudover anvendes ufaglærte medarbejdere som dagplejere og som medhjælpere i insti-
tutionerne, en del af disse medarbejdere tager under ansættelsen en pædagogisk grundud-
dannelse, ligesom de har mulighed for at tage en merit pædagoguddannelse. Der er dog 
tale om, at en mindre del benytter sig af denne mulighed. 

 

Figur 1 Den uddannelsesmæssige sammensætning i sektoren 1980 -2004 
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Figuren viser, den uddannelsesmæssige sammensætning af de ansatte i sektoren fra 1980 
frem til 2004. Andelen af medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse, 
hvilket typisk vil sige en pædagoguddannelse, er steget voldsomt i perioden, kraftigst fra 
midten af halvfemserne, sådan at mere end halvdelen af de ansatte nu har en mellemlang 
videregående uddannelse. De forholdsvis store andele af medarbejdere med højeste ud-
dannelse som værende grundskole eller en gymnasial uddannelse dækker over, at sektoren 
i høj grad anvender unge, der er på vej i videre uddannelse som medhjælpere. 

 



 

Kapitel 2. Casestudier  

Case A 1 – daginstitution 
I denne case, som er en børnehave, indgår lederen og 4 medarbejdere. Lederen og de 3 
medarbejdere er alle uddannede pædagoger, mens den femte medarbejder er pædagog-
medhjælper, der har gennemført en PGU for et år siden. Lederen har været uddannet pæ-
dagog i 13 år og har arbejdet som souschef i en anden institution. De to pædagoger har 
været uddannet siden midten af firserne, den ene har arbejdet med børn i institution i alle 
årene, heraf en del som souschef, hvilket hun også er nu. Den anden havde af familiemæs-
sige årsager 10 år som dagplejer, mens hendes egne børn var små, hvorefter hun vendte 
tilbage til institutioner. Begge arbejder også med børn i frivilligt arbejde i deres fritid. Den 
fjerde pædagog er nyuddannet og har været i institutionen først som studerende, derefter 
som støttepædagog i sin studietid og det seneste år som pædagog. Pædagogmedhjælperen 
blev lige efter afslutning af folkeskolen ansat i fiskeindustrien, hvor hun var i 13 år, hvor-
efter hun blev opfordret til at søge job som pædagogmedhjælper i en vuggestue, hvor hun 
blev i 5 år. Siden kom hun i børnehave og gennemførte sidste år PGU.  

Organisation og arbejdsdeling 
Børnehaven er beliggende i et lille bysamfund med en storslået natur lige uden for døren 
og er en af 42 institutioner i en nordjysk kommune med godt 60.000 indbyggere. Det er en 
kommunal institution, ikke selvejende og har derfor kun en forældrebestyrelse, og lederen 
referer direkte til den kommunale dagtilbudschef, hendes arbejdsgiver er den kommunale 
forvaltning.  

Lederen har budgetansvar og ansvar for den daglige drift, forældrebestyrelsen kan kun 
tage overordnede beslutninger vedr. driften, f.eks. at der kun skal anvendes økologisk 
frugt. Lederen råder selv over sit budget bortset fra midler til bygningsvedligehold, der har 
en minimumsgrænse, ligesom hun også kan overføre uforbrugte midler til næste finansår. 
Hun råder også selv over sin personalekonto, dvs. hun kan bestemme at anvende lønkroner 
til fornyelse af legeplads, og omvendt har hun nu ved et lavt antal børn valgt at anvende 
flere penge på personalekontoen for at bevare det faste personale. 

Institutionen er rimelig ny, har lige haft 6 års fødselsdag. Lederen, de to pædagoger samt 
pædagogmedhjælperen har alle været ansat i institutionen fra dens start for 6 år siden, så 
det er i høj grad deres institution. Lederen har været med til at ansætte hele personalet, og 
de har i samarbejde været med til at bestemme indretning osv., ligesom de første forældre, 
der nu er udskiftet, har været inddraget i praktisk gøremål ift. indretning, hvilket har strakt 
institutionens økonomiske midler. Alle har derfor haft et stort ejerskab til institutionen, 
hvilket dog nu er ved at klinge af, da der er kommet helt nye forældre.  

Institutionen er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år og har i øjeblikket 29 børn fordelt på 
to stuer. Der er i alt 6 ansatte: 1 leder på fuld tid, 1 souschef på fuld tid, 2 stuepædagoger 
på hhv. 37 og 30 timer, en pædagogmedhjælper på 37 timer samt 1 pædagogstuderende på 
32½ time, der er på institutionen ½ år ad gangen på forskellige stadier i deres studietid. De 
studerende er tilknyttet den ene stue, hvilket betyder mere personaleudskiftning her til 
gene for både personale, børn og forældre. 

De fuldtidsansatte har hver en åbne- og en lukkevagt og derfor hhv. en sen eller tidlig fre-
dag. De deltidsansatte møder senere og lukker ikke, men det tilstræbes, at alle af og til får 
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en tidlig fredag. Der arbejdes med en fast vagtplan, som souschefen er ansvarlig for udar-
bejdelse og styring af. 

Institutionen har en lang åbningstid, hver dag fra 6.00 - 16.50, fredag dog kun til 16.30, og 
der er børn hver dag fra 6.02 til lukketid, ikke mange men de er der. Åbningstiden er be-
stemt af kommunen og hænger sammen med dels beliggenheden i oplandet og dels den 
overordnede ressourcetildeling: 

”men det er klart, at når man ligger i oplandet, så har man en længere åb-
ningstid, end hvis man f.eks. lå inde i xx. Der er nogle, der skal transporteres 
langt…men eh det er noget med timer og ressourcer, vi kan få tildelt, så det er 
sådan, det er.” 

Der er en anden børnehave i lokalsamfundet, som denne institution samarbejder med, 
f.eks. har man i sommer med succes prøvet at lukke den ene institution og samle alle bør-
nene i den anden. Man samarbejder også om kurser for medarbejderne og har prøvet at 
lave en fællesdag for begge institutioner. Der samarbejdes også med SFO og skole om 
overdragelse af børn. I det hele taget orienterer institutionen sig meget mod lokalsamfun-
det og satser på at bruge de lokale aktivitetsmuligheder, som også er meget fine med skov 
og strand i baghaven nærmest, og at være synlig i lokalsamfundet. Alle ansatte bortset fra 
lederen er ikke bare bosiddende, men også født og opvokset i lokalområdet, to har endda 
gået i skole sammen. Lokaltilknytningen giver både fordele og ulemper, bl.a. fordi det gør 
det svært for personalet at holde fri, de møder jo forældrene alle vegne. En af medarbej-
derne siger herom: 

”men der er også ulemper ved et lille sted…jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke 
selv har små børn, når jeg arbejder sådan et sted som her, fordi det at man 
kommer de samme steder som børn og forældre, de kommer, det kan nogen 
gange være svært, for hvaffor en kasket har man så lige på? Og det er også 
svært for forældrene, og man skal faktisk være god til, når man står i kø nede i 
Brugsen, og de så lige siger: åh for resten han eller hun kommer ikke i mor-
gen, så skal man faktisk være god til at sige, ved du hvad, jeg er ikke på arbej-
de lige nu, vil du være sød og ringe ned i børnehaven og sige det. For foræl-
drene glemmer, at vi også er personer, der har fri fra arbejde og skal være i 
byen. Og så er det også noget med, at du bliver ligesom hele tiden kigget på, 
når du går i din egen lille by.” 

Flere af dem nævner da også, at det kunne blive årsag til et jobskifte: 

”jeg er lokal, alt for lokal…derfor kunne jeg godt finde på at rykke teltpælene 
op…men der er jo også tryghed i det!” 

Lokaltilknytningen nævnes også som et problem pga. de nære relationer mellem de ansat-
te, der også er familiært forbundet, de kan gøre det svært at tage konflikter åbent op, fordi 
man også ses uden for arbejdet i sociale sammenhænge.  

På trods af samarbejdet med naboinstitutionen oplever lederen en større konkurrence insti-
tutionerne imellem, idet de nye forældre opfører sig som kunder, der undersøger markedet 
f.eks. via nettet, før de vælger institution til deres barn, så det bliver stadig vigtigere for 
den enkelte institution at kunne profilere sig med sine grundværdier, holdninger og pæda-
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gogiske praksis. Men hun vurderer alligevel, at den bedste måde at profilere sig på er via 
sit daglige virke, da mund til øremetoden stadig er mest udbredt. 

Personaleanvendelse og –planlægning 
Personalet og børnene er formelt tilknyttet en stue, men der samarbejdes og laves aktivite-
ter med børnene i grupper på tværs af stuerne, ligesom der til hver stue er knyttet forskel-
lige aktivitetsmuligheder for at give det størst mulige udbud for børnene: 

”vi kan sagtens bytte rundt med hinanden, og det synes jeg, det er en kvalitet, 
fordi vi kender hinandens børn, og vi kender hinandens forældre, så når man 
sidder på et personalemøde og snakker om et problem med et barn, så ved vi 
alle sammen lidt om barnet, om problemet, lidt om bekymringen, og det synes 
jeg, det er dejligt. Men også at man kan arbejde sammen på tværs af stuer-
ne…Vi er meget forskellige, men det er også en kvalitet, at vi kan byde på no-
get forskelligt.” 

Der arbejdes ikke med faste aktivitetsplaner, idet det for institutionen er vigtigt at have 
frihed til at planlægge den enkelte dag ift. vejrlig og børnenes humør. Den enkelte medar-
bejder kan derfor godt møde ind med en plan for dagen, der hurtigt bliver revideret. Lede-
ren fortæller også, at det er hendes erfaring, at uddeling af f.eks. månedsplaner til foræl-
drene, giver anledning til spørgsmål og frustrationer hos forældrene, når der så sker æn-
dringer af den ene eller anden årsag. Visse aktiviteter må nødvendigvis planlægges i god 
tid, men det er helt bevidst, at der skal være rum til spontanitet. Al planlægning foregår i 
samarbejde personalegruppen imellem. 

Der lægges også stor vægt på, at den enkelte medarbejder får mulighed for at arbejde med 
de aktiviteter, de hver især brænder for: 

”jeg føler i hvert fald, at jeg kommer på banen med alt det, jeg sådan lige 
brænder for. Hvis jeg har en knald god ide, så luft den og så kan man høre, 
om det kan lade sig gøre…Kom med det, så bliver man hørt på, om ikke andet 
så kan man få et venligt nej, eller også så ser vi, om det er noget, vi kan få til 
at fungere herude…Det skal jo også være noget, vi kan lide…” 

Man arbejder med at udnytte medarbejdernes forskelligheder til gavn for børnene, for at 
give dem den største palet af muligheder. Hertil hører også, at man har traditioner, f.eks. 
slås katten af tønden og institutionens fødselsdag fejres hvert år, men på forskellige måder. 
Der eksisterer ingen ”plejer” på denne institution, han aflives straks, han forsøger at stikke 
hovedet frem. Der arbejdes bevidst med at modvirke stagnation og sikre fortsat udvikling 
både af medarbejdere og i forhold til børnene. 

Medarbejderne anvendes i alle funktioner uanset uddannelsesbaggrund, med undtagelse af 
pædagogmedhjælperen ift. at tage problemer vedr. et barn op med forældrene. Hun tages 
med på råd, fordi hun ser børnene lige så meget og måske med andre vinkler pga. en an-
den faglighed, men opgaven udføres hovedsageligt af de uddannede pædagoger, lige så 
meget for at forældrene stadig kan have en person i institutionen, som er konfliktfri. Lede-
ren siger f.eks. om pædagogmedhjælperens funktion: 
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”hun har de samme funktioner som os, men det er klart, at hvis der er nogle 
samtaler med nogle forældre til børn, der har nogle helt specifikke problemer, 
så kan det godt være, at hun er med til den indledende samtale, men ellers er 
det pædagogerne og mig, der kører det…og nogle gange har vi også brugt 
hende sådan, at det er pædagogen, som siger nogle af de lidt grimme ting, og 
så har de ligesom frirum hos hende.” 

Selv siger hun om sin funktion: 

”…der er ikke så meget forskel på, om det er mig eller mine kollegaer, vi gør 
det samme arbejde, kan man sige, jeg føler ikke, at jeg bliver, der er ikke nogle 
ting, jeg ikke får lov til som medhjælper, der er selvfølgelig nogle underskrif-
ter, jeg ikke får lov til at sætte, men jeg er også med i udredningen af al det 
der sker, …jeg føler mig ikke, jeg har ikke nogle tidspunkter, hvor jeg føler, 
jeg er også kun medhjælper.” 

Altså oplever medarbejderne, at personalet anvendes ens uanset uddannelsesbaggrund. 

Personalepolitiske strategier 
Denne institution har dels få medarbejdere, dels er der kun blevet udskiftet en medarbejder 
i institutionens historie, derfor har der ikke været åbenlyst behov for strategisk personale-
arbejde. Næsten alle har været med fra starten og brænder for institutionen og føler, det er 
deres institution. En af medarbejderne udtrykker det således: 

”det føler jeg da lidt det er, ikke fordi jeg påtænker at blive her, til jeg skal 
bæres herfra,…men det er klart, når man har været med fra starten, og den 
ligger i en sådan en lille by, som man selv er opvokset i, så får den sådan en 
eller anden betydning for en, det gør den.” 

Der er ikke rekrutteringsproblemer, idet der var 13 ansøgere til den pædagogstilling, der 
blev besat sidste år. Den nyansatte pædagog giver da også udtryk for, at stillinger ikke 
ligefrem hænger på træerne. Lederen giver ligeledes udtryk for, at hun heller ikke har op-
fattelsen af, at det er svært at rekruttere pædagogmedhjælpere. Andre institutioner får sta-
dig mange ansøgninger til ledige stillinger. Så institutionen har ikke svært ved hverken at 
rekruttere eller fastholde personalet. 

Lederen lægger vægt på en flad struktur, og alle emner drøftes på personalemøderne, der 
efter hendes mening fungerer godt, og det er også hendes opfattelse, at medarbejderne er 
enige, i hvert fald i perioder: 

”det kører fint…nogle gange synes man jo, det er sværere at gå til personale-
møde end andre gange, og nogle gange har vi nogle sværere ting på, som vi 
skal snakke om.”  

Samtlige medarbejdere giver udtryk for tilfredshed med den flade struktur og den deraf 
følgende mulighed for indflydelse på eget arbejde, men et par stykker udtrykker dog også 
et ønske om mere synlig ledelse i form af klare strategier for f.eks. personalepolitik, hvil-
ket efter deres mening også vil give mere tid på personalemøderne til faglige og pædago-
giske diskussioner. De savner lidt fastere rammer og ønsker kort sagt, at ledelsen skærer 
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igennem og træffer beslutninger på nogle områder, idet det også ville signalere omsorg for 
huset: 

”vi savner en synlig leder…der bliver fnidder i krogene, når ikke man har en 
synlig ledelse, der skærer igennem, så bliver vi sådan nogle kællinger, der 
snakker. Og det er rigtig ærgerligt, for vi har det  skide godt herude…det er 
fint, at vi bidrager med ting og sager alle sammen, men vi mangler en leder, 
der skærer  igennem.” 

Grundlæggende er alle enige om, at det er en god arbejdsplads med et godt samarbejds-
klima og gode kollegiale forhold: 

”Vi har en kanoninstitution, og vi er gode ved hinanden. Selvfølgelig kommer 
der noget brok indimellem, når man synes, der er en, der er træls, men det er 
ikke værre, end at man kan gå hen og klappe vedkommende på skulderen og 
sige, jeg er godt nok ked af, at jeg brokkede mig sådan, men det var ikke lige 
min dag.” 

Da medarbejderne er meget stabile, har der ikke været behov for at arbejde med fasthol-
delse af personalet, men der arbejdes seriøst med udvikling, som souschefen udtrykker 
det: 

”hvis man ikke skulle lære noget nyt, når man arbejder med mennesker, så 
tror jeg ikke, man skulle have gjort det.” 

Det er uskreven regel i institutionen, at  

”selv om vi godt kan lide traditioner, så forsøger vi alligevel, at vi skal følge 
med, og vi skal ikke være sådan en institution, hvor der ikke sker noget.” 

Institutionen abonnerer f.eks. på en pædagogisk skriftserie (0-14 år) og bogklub, som dan-
ner grundlag for faglige diskussioner på personalemøderne. De studerende bruges også 
som led i udviklingen, idet man har et punkt på personalemødet, der hedder den studeren-
de har ordet, hvor den studerende kan fortælle om, hvad der rører sig inden for den pæda-
gogiske teori lige nu. 

Som led i udviklingsarbejdet vil lederen gerne indføre MUS samtaler regelmæssigt, men 
synes, dels at hun mangler redskaber til at gennemføre dem, dels at hun ikke får tilstræk-
kelig støtte fra forvaltningen, og dels at det har knebet med tiden af forskellige årsager. 
Hun deltager i såkaldte ledelsesværksteder, som er erfagrupper med andre ledere inden for 
området, men det giver heller ikke den nødvendige viden, men mulighed for et godt sam-
arbejde med andre institutioner. 

Flere af medarbejderne efterlyser da også netop MUS samtaler: 

”der er lidt sløvhed i vores kontor…jeg savner de her samtaler…” 

som, de mener, vil give mulighed for dels at få lagt en klar uddannelsesstrategi, men også 
muligheden for at udarbejde strategier for fastholdelse/udvikling af den enkelte. Der gives 
udtryk for, at der savnes dybde i de faglige diskussioner med mulighed for udvikling af 
den enkeltes faglighed: 
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”vores hus mangler nogle gode, dybdegående diskussioner, menéh det er må-
ske fordi vi er for pæne alle sammen, kan man sige, vi skal måske have nogle 
flere gode diskussioner om nogle ting. Jeg vil ikke sige, det ikke fungerer, for 
det gør det, vores hus fungerer, vores forældre og vores børnegruppe funge-
rer, men som personalegruppe kunne vi godt gå lidt mere i dybden med, hvad 
det egentlig er vi vil arbejde med og for…værdidiskussioner.” 

Medarbejderen pointerer, at det måske ikke så meget er et ledelsesproblem som et politisk 
problem, idet personalet hele tiden bliver presset på tiden, og der stilles større og større 
krav og indføres nye ting som f.eks. læreplaner uden tidskompensation, og også lederne 
bliver presset tidsmæssigt. Det bevirker, at der er nogle linier, der ikke bliver lagt. Tid til 
sådanne diskussioner ville bl.a. også betyde, at nogle af skalopgaverne f.eks. arbejdsmil-
jøvurderinger, børnemiljøvurdering og endelige læreplaner ville kunne udvikles som et 
sammenhængende hele, der fra at være endnu et krav kunne blive et dagligt, brugbart red-
skab. 

Dem midt i fyrrerne giver også udtryk for ønske om formulering af en seniorpolitik, der 
kunne udstikke nogle muligheder for at blive i jobbet til pensionsalderen. De tænker en del 
over deres fremtid i faget som seniorer og har forskellige bekymringer med hensyn til de-
res fremtidige formåen både fysisk og psykisk f.eks. ift forældrenes krav og børnesyn og 
eget helbred ift. at følge med børnene, ”vi sidder jo ikke meget stille”, som en udtrykker 
det.. Forhold der kunne tages højde for i en egentlig seniorpolitik: 

”jeg kan godt lide at arbejde med børn, men jeg synes så også i den årrække, 
jeg har været her, at der er sket en udvikling, som gør, at jeg tænker lidt over, 
om jeg skal blive her, og om det er børn i den alder, jeg skal blive ved med at 
arbejde med. Det skyldes lige så meget den ændring, der er på forældresiden. 
Jeg synes nok, at meget af det forældre byder deres børn i dag, det ligger langt 
væk fra det jeg selv ville byde mine børn…Forældre i dag har taget sådan en 
drejning, at de er meget mere egoister, end forældre var, da jeg selv var for-
ælder til små børn, og da jeg startede. Forældre i dag skal i strikkeklub og på 
cafe og gå til fitness, og det er på bekostning af deres børn. Børn i dag har 
meget længere tid i institutionen, end de havde, da jeg startede i faget. Børn i 
dag får ikke automatisk 3 ugers ferie, de får kun 14 dage, vel vidende at mor 
eller far arbejder et sted, hvor man har lukket i 3 uger, og det ligger meget 
fjernt fra, hvad jeg selv gør…Forældre i dag er meget krævende, de har ikke 
den forståelse for, hvad der er godt for gruppen, kun hvad der er godt for de-
res børn…der kan jeg godt mærke nogen gange, at jeg tænker, ups kan jeg bli-
ve ved, for jeg synes, de går for meget imod min egen grundholdning og det, 
jeg har lyst til at byde børn.” 

”Meneh om jeg bliver her, til jeg bliver 60, kan jeg ikke svare på endnu, for 
hvordan har man det, hvordan bliver man og så videre. Om jeg så skal ud og 
finde noget som at være dagplejeleder eller dagplejepædagog, hvor man ikke 
er direkte sammen med børnene.” 

Det er kendetegnende for alle de interviewede, at det væsentligste for dem i deres arbejde 
er forholdet til børnene, de har alle vidst fra de var ganske unge, at de ville arbejde med 
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børn og har rent faktisk også gjort det. Alle giver udtryk for, at en god arbejdsdag er en, 
hvor man har set børnene og ”rørt” dem. 

Souschefen udtrykker f.eks. også meget klart, hvorfor hun på trods af mange år som sous-
chef og konstitueret chef også i andre institutioner ikke har lyst til at være leder, fordi ar-
bejdet med børnene er det vigtigste for hende: 

”jeg har ikke lyst til at være leder, jeg synes at som leder, så er du for langt 
væk fra børnene. Jeg kan godt lide at have indsigt og være en del af det admi-
nistrative, jeg kan også godt lide og komme ind på kontoret og være med til at 
planlægge, og jeg har ansvaret for vores mødeplaner herude, jeg kan godt lide 
den der med noget struktur, jeg føler jeg har et godt overblik ifht sådan nogle 
ting, men jeg synes i det øjeblik, man søger en lederstilling, kommer man et 
skridt længere væk fra børnegruppen. Det har jeg ikke lyst til, for jeg kan godt 
lide at være i børnegruppen også, derfor kan jeg godt lide at være souschef, 
for der kombinerer du det lidt.” 

Det er ligeledes kendetegnende for alle medarbejderne, at de gerne vil udvikle sig inden 
for deres fag, måske vil de skifte aldersgruppe, uddanne sig til specialist eller lignende, 
men de vil alle blive i arbejdet med børn/mennesker.  

Kollegerne har også stor betydning for jobtilfredsheden, en af medarbejderne formulerer 
en god arbejdsdag sådan her: 

”det er selvfølgelig mine kollegaer, jeg synes, at vi er en lille og sårbar grup-
pe, men vi har det godt sammen. Og så er det ungerne, det at hver dag ikke er 
ens, hver dag er forskellig, og de små guldkorn de kan komme med i løbet af 
dagen, det kan gøre en glad…og så den der med at vi faktisk selv kan bestem-
me, hvad vi vil, der er  ikke nogen, der står og siger, i dag skal I gøre sådan og 
sådan.” 

Her udtrykkes også et andet kendetegn, at friheden til selv at planlægge sin arbejdsdag og 
gøre, hvad man nu skønner passer bedst i forhold til børnegruppen i dag, har stor betyd-
ning for de ansattes jobtilfredshed. Alle ansatte vægter denne frihed meget højt og værd-
sætter på denne måde den flade struktur. Samarbejde og dispositionsmuligheder vægtes 
højt af samtlige ansatte. 

Grundlæggende ift. personalepolitik giver alle udtryk for, at det største problem er mangel 
på hænder og tid, at stramme normeringer gør det svært at udføre sit job med den kvalitet, 
man ønsker, og at det i sidste ende kan betyde afgang fra jobbet/branchen. En udtrykker 
det således: 

”jeg ville håbe at jeg kunne blive 60 her, men så skal der flere hænder til, for 
mine hænder er ikke nok…for jeg synes også, det er vigtigt for vores børn, at 
de også har ældre personaler og ikke kun 20-årige.” 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Grundlæggende er uddannelsesbudgettet så lille og stramt, at man ikke har fundet anled-
ning til at lave en egentlig uddannelsesstrategi. Ledelsen scanner markedet/uddannelses-
institutionernes kataloger og prioriterer herefter tilbud og medarbejdere efter behov: 
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”vi prøver at sørge for, at så mange som muligt får noget viden omkring det, 
vi er på kursus om, selv om det ikke altid er muligt. ” 

Men i hvert fald en enkelt medarbejder efterlyser lidt mere strategi ift. uddannelsesdelta-
gelse: 

”så jeg tror på en eller anden måde, at vi ikke skal kaste os ud i en masse for-
skellige, hver gang der kommer nogle nye kurser, men vi skal forsøge at finde 
en eller anden rød snor i,  hvad det er, vi vil her og finde kurser til det, der har 
med os at gøre…i stedet for bare at skrive os på, når der kommer noget, jeg 
synes, vi skal vurdere, hvad har vi brug for.” 

Dette ønske hænger også sammen med ønsket om MUS samtaler idet det, der efterlyses, 
er en klar strategi for, hvad huset mangler, og hvad medarbejderne derfor skal uddannes i, 
sådan at uddannelsesindsatsen begrundes i husets ønsker og behov og ikke den enkelte 
medarbejders. 

Gratis kurser prioriteres højt, da de lovpligtige kurser sluger en stor del af budgettet. 
Kommunen har haft tilbud om gratis kurser, og der er tilbud f.eks. ift. alkoholfamilier fi-
nansieret af andre midler. Men selv gratis kurser kan det være nødvendigt at sige nej til, da 
vikarbudgettet ikke rækker til at have f.eks. tre medarbejdere på kurser/seminariet på en-
gang. En del kurser er ugekurser, og det er problematisk at undvære en medarbejder i så 
lang tid, derfor kunne man ønske sig disse kurser delt i to. Uddannelse af praktikvejledere 
til de studerende er også en nødvendighed og skal prioriteres. 

Ønskemodellen er, at man altid kan have to medarbejdere af sted på de samme kurser, da 
det giver bedre mulighed for implementering hjemme i institutionen. Man forsøger at 
samarbejde med de andre institutioner i byen om uddannelse og andre udviklingsopgaver. 

Pædagogmedhjælperen har lidt bedre mulighed for kursusdeltagelse end pædagogerne 
pga. muligheden for løngodtgørelse og er derfor meget tilfreds med sine uddannelsesmu-
ligheder. Hun har bl.a. taget PGU under sin ansættelse og føler nu, at hun brænder lidt 
mere for fagligheden og ville gerne bruge sin nyerhvervede kunnen lidt mere: 

”jeg vil gerne præsentere det noget mere f.eks. på personalemøder…men jeg 
synes ikke, der er tiden til det, altid tiden…Vi mangler nogle faglige diskussio-
ner…Der skal være noget mere forberedelse til, at vi kan tage nogle faglige 
diskussioner.” 

Samarbejdet er fortrinsvis med SOSU skolen i Hammer Bakker og andre offentlige udby-
dere. Institutionen har ikke selv anmodet om udarbejdelse af kurser, men har kendskab til 
at andre institutioner har gjort det. 

En af de ansatte giver også udtryk for, at uddannelse er godt og uundværligt, men at man 
også skal huske at bruge erfaringen, som medarbejderne har samlet efter op mod 30 år i 
faget dvs. bruge lidt sidemandsoplæring og udvikling ved at bruge tid på at diskutere prak-
sis. 

Opsamling 
Denne arbejdsplads har ingen problemer med at rekruttere medarbejdere og heller ikke 
med at fastholde medarbejderne, og afvikling har ikke været aktuelt endnu. Der anvendes 
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horisontal funktionel fleksibilitet med elementer af vertikal funktionel fleksibilitet, idet 
medarbejderne inddrages i ledelsesmæssige beslutninger, og alle udfører alle funktioner på 
arbejdspladsen. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige19, 
idet der i stor udstrækning kræves en pædagoguddannelse som grundlag for ansættelse 
med nogle veldefinerede kvalifikationer, men der kræves også motivation, ansvarsbe-
vidsthed/selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med børnene. I forhold til de procesaf-
hængige kvalifikationer stilles krav til såvel vurderende handlen som til selvstændig tænk-
ning forstået som evne til at indleve sig i både børn og forældres behov. Medarbejderne 
har da også en udpræget faglig stolthed, idet det vigtigste for dem er at give børnene det, 
de hver især har behov for, noget der efter deres opfattelse bliver sværere og sværere, fordi 
der bliver stillet krav om flere og flere ydelser, men ikke gives mere tid kombineret med, 
at der er flere børn pr. pædagog.  

Graden af dispositionsmulighed er inden for en given ramme høj, og kombineres med sto-
re samspilsmuligheder, da arbejdet skal tilrettelægges i samarbejde med en eller flere kol-
leger. Mulighederne for at bruge sine kvalifikationer er store, faktisk stilles der krav til 
anvendelsen af de faglige kvalifikationer dagligt af både børn og i lige så høj grad foræl-
dre, men mulighederne begrænses af manglende tid. Muligheden for at udvikle sine kvali-
fikationer er rimelige, da viljen hos ledelsen er stor, men da budgetterne til uddannelse er 
meget små, får medarbejderne, der generelt er glade for at udvikle sig fagligt, ikke deres 
behov opfyldt fuldt ud. Ligesom de giver udtryk for, at de fagligt udviklende diskussioner 
i dagligdagen ikke er mulige pga. tidspresset. 

Der synes ikke at eksistere hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi, 
men der arbejdes bevidst med medarbejderudvikling. Medarbejderne efterspørger sådanne 
strategier og især en seniorpolitik efterspørges, da hovedparten af medarbejderne er midt i 
fyrrerne og er meget i tvivl, om de kan holde til arbejdet frem til pensionsalderen. 

Alle medarbejdere tilbydes uddannelse i den udstrækning, budgettet tillader. Pædagog-
medhjælperen har bedre muligheder for at deltage i uddannelse end pædagogerne pga. 
VEU godtgørelse. Uddannelsesstrategien synes at være en top down model kombineret 
med en udbudsmodel, idet ledelsen dels afsøger markedet for mulige kurser, der designes 
ikke special kurser, dels accepterer kurser efter medarbejderens eget valg. Overordnet set 
bestemmes uddannelsesstrategien af budgettet, men uddannelse og udvikling prioriteres 
som værende en vigtig del af institutionens virke. 

Case A 2 – daginstitution 
I denne case indgår lederen og 3 medarbejdere, der alle er uddannede pædagoger. De er 
fra 40 -50 år gamle og har været uddannede i mange år undtagen den ene, der har taget 
uddannelsen i en moden alder og været ansat i institutionen siden færdiggørelsen af ud-
dannelsen. Hun har tidligere arbejdet som dagplejer, mens hendes egne børn var små. De 

 
19  Procesafhængige kvalifikationer er knyttet til og direkte nødvendige for arbejdets udførelse, mens de 
procesuafhængige kvalifikationer ikke er bundet til en bestemt arbejdsfunktion, men kan anvendes univer-
selt, eksempler på procesuafhængige kvalifikationer er ansvarsbevidsthed, motivation og fleksibilitet. Se 
yderligere Grundlæggende værktøjer og metoder til afdækning af behov for VEU, Jørgensen, Jørgensen og 
Friche. 
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har alle altid vidst, at de ville arbejde med børn, den ene startede som medhjælper i dagin-
stitution, da hun var 18 år gammel og har arbejdet inden for området siden, hun er 41 i 
dag. 

Organisation og arbejdsdeling 
Institutionen, som er en børnehave med en vuggestuegruppe, er beliggende i byområde i 
en stor by i en kommune med 160.000 indbyggere. Den er normeret til 40 børnehavebørn 
og 10 vuggestuebørn, der er p.t. 38 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. Der er ingen so-
cialt belastede børn i børnehaven.  

Der er ansat 1 leder og 1 souschef, begge fuldtids samt 2 fuldtids pædagoger og 2 30 ti-
mers pædagoger. Derudover 1 fuldtids og en 21 timers medhjælper, 1 studerende på 30 
timer samt 1 stilling på 25 medhjælper og 10 køkkentimer og endelig de løse stillinger af 
forskellig art. 

Institutionen er en kommunal institution, hvor lederen er budgetansvarlig med ret til at 
flytte mellem de forskellige konti, f.eks. har det været muligt at bruge lidt løn til vedlige-
hold, idet der trænges til penge, da institutionen er ved at komme i reparationsalderen. Det 
er også muligt at flytte bevillinger mellem årene, men institutionen kommer altid ud med 
underskud på driftkontiene, pga. de stigende vedligeholdelsesudgifter. Institutionen har i 
en periode haft et faldende børnetal, hvilket betød, at den mistede penge, men det blev 
afhjulpet ved at ændre 20 børnehavepladser til 10 vuggestuepladser forrige år. Et skift der 
skete meget hurtigt i løbet af et par måneder, men heldigvis havde to af de ansatte pæda-
goger lyst til at skifte til vuggestuegruppen. 

Institutionen har eksisteret i 11 år. De tre medarbejdere har været med fra institutionens 
start, og lederen var med som souschef og blev ret hurtigt konstitueret leder og endelig 
udpeget som leder i 99, dvs. ud af 6 pædagoger har de 4 været med fra starten. En med-
hjælper har også været på institutionen i meget lang tid, startede som 18-årig og har taget 
PGU under ansættelsen, men generelt vil institutionen hellere have unge mennesker ind 
som medhjælpere, unge der skal videre i tilværelsen. Derfor har lederen også opfordret 
den nævnte medhjælper til at tage PGU uddannelsen. 

Åbningstiden er fra 6.30 – 16.45, fredag kun til 16.30, og der er børn i hele åbningstiden, 
men kun 1 pædagog i åbne/lukkevagten. 

Institutionen samarbejder med to andre institutioner i området om sommervagter etc. Da 
den afleverer børn til 10 forskellige skoler, er det ikke muligt at samarbejde med disse om 
overlevering af børn, det rækker tiden ikke til. Kun en enkelt skole, i hvis distrikt instituti-
onen er beliggende, samarbejdes der med, men her samarbejdes så også både med børne-
haveklassen og Dus’en. 

Personaleanvendelse og –planlægning 
Personalet og børnene er formelt set knyttet til en stue, men børnene kan lege på tværs af 
institutionen, ligesom der arrangeres initiativer og projekter på tværs af stuerne, og mang-
lende integration mellem stuerne tages op på personalemøderne. Børnehavestuerne er ikke 
aldersopdelt, og derfor laves ofte aldersprojekter på tværs af stuer, og alle de store børn 
spiser sammen i alrummet hver dag. Stueopdelingen fungerer fortrinsvis som trygheds-
skaber i forbindelse med modtagelse af nye børn.  
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Vuggestuen kører lidt mere for sig selv pga. børnenes alder, og en af medarbejderne giver 
udtryk for, at de har følt sig lidt som en stat i staten, men at det bliver bedre nu, hvor deres 
børn bliver lidt større og bedre kan integreres med børnehavebørnene. I starten var alle 
børnene jo under 1 år, og så små børn har svært ved at lege med børnehavebørn. Men alle 
kender alligevel alle børn, da der i ydertiderne kun er en pædagog på vagt, og alle indgår i 
disse vagter. Vuggestuepædagogen giver udtryk for, at de kan være temmelig stressende, 
hvis der er mange vuggestuebørn på disse tidspunkter. 

Personalet anvendes forskelligt efter uddannelse, idet det overordnede ansvar for arbejdet 
med børnene og den pædagogiske linie er pædagogernes. Lederen siger herom: 

”omkring arbejdet med børnene der forventer jeg, det er pædagogerne, der 
tager ansvaret for de ting, der sker, men altså selvfølgelig at medhjælperne 
går lige så meget ind i det, men man kan ikke forvente, at de skal tage ansva-
ret for at få planlagt ting på den måde, men selvfølgelig skal de med ind og 
udføre…men omkring perspektivplan og læreplansarbejdet da er det pædago-
gerne, jeg forventer, der går ind…pædagogmedhjælperne får ikke lov at be-
stemme, hvordan pædagogikken skal være.” 

Den lagte perspektivplan er bindende for alles arbejde, idet den lægger den overordnede 
pædagogiske linie, så der er ikke metodefrihed, ”man skal ikke bare komme og køre sit 
eget løb”, som lederen udtrykker det. Dvs. ønsker man forandring, skal man diskutere sig 
frem til det. Alligevel har medarbejderne stor frihed i udførelsen af deres arbejde og plan-
lægning af daglige aktiviteter inden for de overordnede fastlagte rammer, men udefra-
kommende ting som f.eks. kollegers sygdom og børnenes humør kommer også til at virke 
bestemmende for dagenes forløb og kan vælte alle planer, og det opleves som svært at 
forklare forældrene, at planlagte aktiviteter må aflyses. 

Perspektivplanen vedtages på personalemøder, og alle er involveret i udarbejdelsen af den, 
ligesom alle er involveret i at lave årsberetning, der også behandles på personalemøder. 
Perspektivplanen skal revideres hvert år, men kommer frem i mange sammenhænge, idet 
der hele tiden kommer krav om nye former for planlægning senest i form af læreplaner og 
kommunens børn - og ungepolitik. Arbejdet med de mange planer har været en stor udfor-
dring, som lederen udtrykker det: 

”pædagogers problem er nok det, at vi synes, at vi skal det hele, og hvad er 
det lige, vi skal, det der at lære at få valgt fra og prioritere og sige, nu er det 
her, vi har fokus.  Omvendt vi skal også det der, ja det skal vi også, men nu er 
det lige her, vi holder fokus. Men det har været en proces, der har været svær 
for os, jeg har også været slem til, at puh vi skal det hele.”   

Medarbejderne inddrages i høj grad i arbejdet, faktisk er arbejdet med f.eks. læreplanerne 
uddelegeret til en gruppe medarbejdere, der arbejder med børnehavebørnene. Der arbejdes 
med faste månedsplaner ift. det, institutionen kalder et årshjul for aktiviteter, som udarbej-
des stuevis, men koordineres mellem stuerne. Al planlægning udføres af medarbejder-
grupper med skiftende tovholder og konfirmeres på personalemøderne, derfor føler med-
arbejderne stort ejerskab til de forskellige planer: 

” det er derfor, jeg føler, man er en del af det ikke også, har medansvar, det er 
også ens eget…man tager ansvaret, når man selv føler, man er med i det.”    
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Nok arbejdes der med en flad struktur, men man er samtidig opmærksom på, at nogle 
medarbejdere har mere behov for at få at vide, hvad de skal og ikke skal, f.eks. medhjæl-
perne og nye medarbejdere. Det har været diskuteret på et personalemøde, hvordan det 
kunne sikres, at alle fik den instruktion, de nu havde behov for, og medarbejderne giver 
udtryk for, at lederen ikke er bange for at skære igennem, når der er behov for det. Så le-
delsesstrukturen er flad, men lederen er synlig. 

Tilsvarende forsøger man at udnytte medarbejdernes forskelligheder til gavn for huset: 

”vi er ikke alle ens, men man ved ligesom, hvem bruger man til det, hvem skal 
man bruge som sparringspartner lige her, jeg synes, vi bruger hinanden rigtig 
meget.” 

Det betyder også, at man kan komme på kursus i det, man lige brænder for ift. aktiviteter i 
huset. Man er gået så vidt, at man har listet medarbejdernes forskellige talenter og lyster 
op i en af planerne, herved får alle også mulighed for at lave det, de brænder for, og bør-
nene kan tilbydes mange forskellige aktiviteter. Modsat andre institutioner ses særlige 
talenter her som en fordel og en mulighed. 

Personalepolitiske strategier     
Institutionen har ingen rekrutteringsproblemer, hverken hvad angår pædagoger eller med-
hjælpere, da der er ansøgninger nok til ledige stillinger, der har været. På pædagogsiden er 
der stor stabilitet, idet 4 ud af 6 pædagoger har været ansat i 11 år, men på medhjælper og 
de mere løst ansattes side har der været stor udskiftning, hvilket forældrene specielt ople-
ver som værende problematisk. Også i forbindelse med barselsvikariater for pædagoger 
har der været stor udskiftning, hvilket har været oplevet som problematisk også af perso-
nalet. Men generelt er fastholdelse ikke et problem. Institutionen har haft en del sygefra-
vær og har derfor også udarbejdet en sygepolitik, som bl.a. indebærer, at der tages kontakt 
til medarbejdere, der er syge mere end en uge. 

Der er ikke nogen formel uddannelses- eller udviklingspolitik, men der arbejdes med ud-
vikling hele tiden, heller ikke på denne institution eksisterer plejer. Arbejdet foregår på 
personalemøder og pædagogiske dage og i form af, at institutionen melder sig til at deltage 
i forskellige projekter lige p.t. et bevægelsesprojekt: Kroppen på toppen. Den overordnede 
holdning i huset er, at nok har vi været her i mange år, er ved at blive lidt gamle og har 
fået stor erfaring, men vi kan hele tiden blive bedre: 

”nu er vi ved at være lidt halvgamle…men vi er unge på den måde, at vi gerne 
vil udvikle os, det er jo ikke sådan, at vi står i stampe og bare siger, sådan 
gjorde vi for fem år siden, så bliver vi ved med det” 

Lederen oplever også, at personalet på denne institution er meget udviklingsorienteret og 
tager bedre imod nye tiltag end personalet på flere af de institutioner, hvis ledere hun er i 
erfagruppe med. Årsagen hertil ser hun bl.a. sådan: 

”jeg tror også, at det skyldes, at jeg synes, den del er spændende ikke, at hvis 
jeg kommer og siger puha nu igen om f.eks. læreplaner…så tror jeg da også 
sådan gejsten mellem hinanden, at de holder hinanden oppe i det…også at vi 
er åbne over for at få nogle ind og kigge på ting og sager…jeg er også blevet 
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bedre til at sige, jamen selvfølgelig skal vi vælge noget ud og prioritere fra … 
det tror jeg, de efterlyste engang, hvor der var en tendens til, at vi skal lige det 
hele, det kan jeg mærke på dem nu, engang syntes de, det var lige rigeligt, men 
nu har jeg fået fokus på at vælge fra, ellers bliver det hele halvt, så nu er de 
kommet over det punkt, at nu er det nok.” 

Der arbejdes med udvikling på personalemøderne på forskellig vis, på et tidspunkt kørte 
de med kollegial forundring, hvor der skulle stilles et positivt og et negativt forundrings-
spørgsmål, på andre tidspunkter arbejdes med fokuspunkter, og der arbejdes kontinuerligt 
med evaluering af de forskellige planer. Holdningen er, at det er vigtigt, at der på instituti-
onen tages ejerskab til nye initiativer, at de udformes, så det er institutionens egne. Ud-
dannelse bruges også i arbejdet med udvikling, og der afholdes jævnligt MUS samtaler, 
hvor der snakkes om udviklings- og uddannelsesønsker.  

Det har været forsøgt at arbejde med en egentlig uddannelsesplan, men det har været lidt 
svært pga. det lave budget, men hvert år snakkes om, hvad uddannelsespengene skal bru-
ges til ift. fokusområder. Somme tider bruges budgettet i forhold hertil bedst i form af et 
heldagsarrangement for hele personalet specielt arrangeret. Uddannelse fordeles efter be-
hov enten ift. den enkelte eller konkrete problemer på stuerne, eller lederen informerer om 
tilbud fra kommunen eller andre steder, hvorefter kurserne fordeles på personalemødet. 
Der har også været diskuteret kompetencer og kvalifikationsbehov på personalemøder. 

Lederen bruger kommunens skemaer til MUS samtalerne og synes, det fungerer godt, og 
det er hendes opfattelse, at medarbejderne er enige heri. Specielt opfattes MUS samtalerne 
som en god mulighed for at give ros, hvad lederen efter eget udsagn ikke altid er så god til 
at huske i dagligdagen. Efter samtalerne giver lederen en generel tilbagemelding på et per-
sonalemøde.  

De små lønpuljer bruges også i samråd med TR i udviklingsøjemed, og det opfattes som et 
skulderklap. 

Udviklingsaktiviteterne har for alle det formål, at de bliver bedre til at give børn og foræl-
dre det, de har behov for. Alle medarbejderne giver udtryk for, at det vigtigste for dem i 
deres arbejde er arbejdet med børnene, en god dag er for alle en dag, hvor de har set og 
mærket alle børnene i deres gruppe. Det største problem er for mange børn i huset og 
egentlig ikke mangel på hænder: 

”…det samme hus men  med færre børn på gruppen, det synes jeg måske, kun-
ne være det ideelle, for jeg ved ikke, om det hjælper at proppe flere mennesker 
ind i huset. Jeg kunne forestille mig…det ideelle var 16 børn i gruppen og så 
med det antal voksne, der er…så man kan rumme de børn, der er, og har tid til 
at høre og se dem.” 

Da størstedelen af medarbejderne er ved at være midt i fyrrerne og derover, har man en 
ansættelsesstrategi ift. at ansætte yngre pædagoger omkring de 30, men der lægges også 
vægt på, at det er vigtigt med aldersspredning i personalet, så børnene oplever alle aldre, 
ligesom holdningen er, at forskellige aldre alle har noget værdifuldt at tilbyde børnene.  

Man har ikke formuleret en seniorpolitik, selv om nogle af medarbejderne overvejer, om 
de kan blive ved at holde til arbejdet. En forudsætning herfor, som en udtrykker det, er ”at 
få noget til hjernen”, dvs. fortsat uddannelse. Flere af medarbejderne oplever, at arbejdet 
som pædagog har ændret sig over en årrække, bl.a. fordi der stilles stadig nye krav i form 
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af f.eks. læreplaner, og fordi selve pædagogrollen er under forandring, i dag opfattes pæ-
dagoger f.eks. som eksperter af forældrene, og kommunikationsfærdighederne er derfor 
blevet meget vigtige, men pædagogerne har dem ikke med fra pædagoguddannelsen: 

”forældrene spørger mere til råds…de vil gerne lige have ekspertens vurde-
ring på hvordan man skal tackle nogle ting. Mange af de unge forældre, vi 
har, de ser os mere som en sådan en ekspertgruppe, end man gjorde for år til-
bage, hvor vi mere bare var nogle, der passede børnene… jeg synes forskellen 
er stor, fra jeg blev uddannet til nu, på hvad folk kræver, og hvad de vil have 
svar på” 

Så arbejdsfunktionen ændrer sig, og der stilles krav om færdigheder, som pædagogerne 
måske ikke har med fra deres uddannelse. Derfor ønsker de brush up kurser, der også kan 
sætte dem ind i nye teoretikere. Her kan det at have studerende hjælpe, idet de kommer 
med nye input, og praktikvejlederen skal svare på spørgsmål om egen praksis og handle-
måde og tvinges derfor til at tænke over netop egen praksis. Denne funktion går på skift, 
fordi man kører sur i den, da det er trættende at få stillet spørgsmål til alt, så at sige at væ-
re under lup. 

Også forældrenes indstilling har ændret sig over tid og betyder nye udfordringer for pæda-
gogerne: 

” Men også i forhold til dem selv og deres eget barn og ikke i forhold til grup-
pen, det sociale aspekt det er altså blevet væk. Jeg kan huske, da jeg startede 
som pædagog, da kunne man godt sige, jamen Sofus han kommer med til 
svømning hver gang, fordi det har han faktisk brug for, fordi han motorisk er 
lidt dårligere end de andre børn…det kan man ikke nu…de er interesserede i, 
om deres barn kan finde ud af at lege med de andre børn, men mere for at de-
res barn skal have det godt og ikke, at de andre har det godt, og der er forskel 
på, om du ser det med de briller, eller om du ser med den brede vinkel…det er 
for eget barns vindings skyld.” 

Endelig nævner en af medarbejderne, en 50-årig, at det, der får hende til at blive, er hendes 
alder, idet hun mener, den formindsker hendes mulighed for at skifte job, ikke at hun øn-
sker det, men hun nævner det som et generelt problem for pædagoger, at de fleste institu-
tioner helst ansætter medarbejdere under 40. Så noget tyder på, at der er behov for en se-
niorpolitik på området generelt. 

Det kollegiale samarbejde vægtes højt af alle, det at have gode kolleger, man samarbejder 
godt med og kan bruge i sit arbejde, er meget vigtigt for medarbejdernes trivsel: 

”…man arbejder tæt…man er jo på en måde sit eget arbejdsredskab, så det 
betyder rigtig meget, at det er nogle, man kan stole på, og som bakker en op, 
som man kan gå hen og  spørge til råds, hvis der er noget,  man synes, man ik-
ke tackler så vældigt, det betyder rigtig meget.” 

Det kollegiale samarbejde er vigtigt i hverdagen, og der arbejdes bevidst med de samar-
bejdskonflikter, der måtte opstå. Efter en uheldig episode med en medarbejder, der havde 
samarbejdsvanskeligheder, hvor alle måske var for flinke efter egen vurdering, er lederen 
efter personalets opfattelse blevet god til at gribe ind, informere og evt. tilkalde hjælp ude-
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fra, når der opstår konflikter. Lederen mener selv, at den uheldige konflikt nærmest kom 
bag på alle og derfor fik lov at udvikle sig lidt for længe, men også at man nu har styr på 
den slags situationer, så konflikter ikke får lov at køre så længe. 

Det fysiske arbejdsmiljø, især støjniveauet udgør et problem: 

”…det betyder så meget, hvor mange børn, der egentlig er i et hus, hvor højt 
man skal råbe for at blive hørt…det præger virkelig også mig, for hvis det er 
her oppe under loftet, og det er om vinteren, og man ikke kan være ret meget 
ude, fordi det er  for koldt, og man bliver våd og alt det der, så er jeg træt, når 
jeg  går hjem, og det er jo ikke sådan fysisk træt, jeg er virkelig træt i hove-
det.” 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Uddannelse vægtes højt både som led i institutionens og medarbejdernes udvikling og 
generelt ift. kvalitet i arbejdet med børnene, men uddannelsesbudgettet er meget lille ca. 
1000 kr. pr. medarbejder pr. år, så gratis kurser vægtes højt. Der prioriteres hårdt, ift. hvad 
institutionen har brug for, og hvad medarbejderne ønsker, men kurser skal generelt relate-
res til institutionens fokusområder eller til konkrete problemer, som medarbejderne ople-
ver ift. børnene.  

Somme tider vælges det at fyre kursusbudgettet af på en type kurser for alle, lige nu skal 
alle f.eks. på førstehjælpskursus, selv om lederen ikke synes, det er en god anvendelse, 
men har skønnet det nødvendigt pga. de mange små børn. I sådanne tilfælde er institutio-
nen opsøgende ift. at arrangere kursus, det kan også ske ift. en personaledag. Lederen kan 
finde på at bruge en sådan dag som belønning, hvis hun synes, personalet har arbejdet 
hårdt i en lang periode med et eller andet. Der har hun f.eks. arrangeret en dag om latter, 
om at få latteren ind i dagligdagen.  

Kommunen arrangerer af og til kurser eller foredrag ift. kommunens fokusemner og poli-
tikområder, og de ligger uden for uddannelsesbudgettet, selvfølgelig skal deltagelse så 
dækkes ind af vikarkontoen. I forbindelse med nye tiltag som f.eks. igen læreplanerne stil-
ler kommunen ligeledes kurser til rådighed for medarbejderne, ligesom pædagogerne fik 
tilbudt kursus i forbindelse med start af vuggestuegruppen, bare efter medarbejderens me-
ning noget forsinket.  

Lederen kommer på ledelseskurser i kommunen, som, hun vurderer, er ret gode, og indgår 
også i erfagrupper for ledere med svingende udbytte. 

Alle medarbejderne er meget interesserede i uddannelse og kunne specielt godt ønske sig 
bedre muligheder for deltagelse i kompetencegivende efteruddannelse som f.eks. diplom-
uddannelser og kunne f.eks. godt ønske sig ret til efteruddannelse ift. anciennitet, sådan at 
man efter nogle år kunne komme på reel efteruddannelse. I det hele taget er der ønske om 
mere teoretisk uddannelse. I den forbindelse er man opmærksomme på de nye overens-
komster og trepartsaftalen og de muligheder, der kunne ligge her.  

Vuggestuepædagogen kunne specielt godt have tænkt sig bedre uddannelse i forbindelse 
med starten af vuggestuen, hun havde aldrig arbejdet med den aldersgruppe før, og hendes 
uddannelse ligger tyve år tilbage. 

Man har ikke specielle relationer til nogle udbydere frem for andre. 
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Opsamling 
Denne institution har ingen problemer med at rekruttere medarbejdere og heller ikke med 
at fastholde medarbejderne, og afvikling har kun været aktuelt i et enkelt tilfælde pga. 
samarbejdsproblemer. Der anvendes horisontal funktionel fleksibilitet med elementer af 
vertikal funktionel fleksibilitet, idet medarbejderne i høj grad inddrages i planlægningen af 
institutionens overordnede strategi og planlægning, og alle udfører stort set alle funktioner 
på arbejdspladsen. Der er skel mellem pædagoger og medhjælpere, da pædagogerne har 
det overordnede ansvar for arbejdet medbørnene. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige med 
overvægt af procesafhængige, idet der i stor udstrækning kræves en pædagoguddannelse 
som grundlag for ansættelse med nogle veldefinerede kvalifikationer, men der kræves og-
så motivation, ansvarsbevidsthed/selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med børnene 
og forældrene. I forhold til de procesafhængige kvalifikationer stilles krav til såvel vurde-
rende handlen som til selvstændig tænkning forstået som evne til at indleve sig i både børn 
og forældres behov. Der stilles ligeledes store krav til personalets kommunikative kvalifi-
kationer. Medarbejderne har en udpræget faglig stolthed, idet det vigtigste for dem er at 
give børnene det, de hver især har behov for, noget der efter deres opfattelse bliver svære-
re og sværere, fordi der bliver stillet krav om flere og flere ydelser, men ikke gives mere 
tid kombineret med, at der er flere børn pr. pædagog, og for mange børn i huset, så der 
simpelthen er for meget støj og uro. Samtidig med at også forældrene kræver mere faglig-
hed af pædagogerne, hvilket de også gerne vil leve op til, dvs. rollen som ekspert. 

Graden af dispositionsmulighed er inden for en overordnet ramme høj og kombineres med 
store samspilsmuligheder, da arbejdets daglige udførelse skal tilrettelægges i samarbejde 
med en eller flere kolleger. Mulighederne for at bruge sine kvalifikationer er store, faktisk 
stilles der krav til anvendelsen af de faglige kvalifikationer dagligt af både børn og i lige 
så høj grad af forældre, men mulighederne begrænses af manglende tid. Muligheden for at 
udvikle sine kvalifikationer er rimelige, da viljen hos ledelsen er stor, men da budgetterne 
til uddannelse er meget små, får medarbejderne, der generelt er glade for at udvikle sig 
fagligt, ikke deres behov opfyldt fuldt ud. Ligesom de giver udtryk for, at de fagligt udvik-
lende diskussioner i dagligdagen ikke er mulige pga. tidspresset. 

Der synes ikke at eksistere hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi, 
men der arbejdes bevidst med medarbejderudvikling og med alle tre politikområder. Med-
arbejderne efterspørger ikke direkte sådanne strategier, men mener at en seniorpolitikbli-
ver nødvendig inden for en overskuelig fremtid, da hovedparten af medarbejderne er midt 
mellem fyrre og halvtreds og ikke ved, om de kan holde til arbejdet frem til pensionsalde-
ren. I forhold til rekruttering har man den strategi, at man helst ansætter yngre pædagoger 
for at opnå en aldersspredning, men gør også klart opmærksom på, at den overordnede 
pædagogiske linie er lagt og skal følges, og hvad angår medhjælpere er strategien, at man 
helst ansætter unge mennesker, der skal videre i uddannelsessystemet efter en kortere pe-
riode. 

Alle medarbejdere tilbydes uddannelse i den udstrækning, budgettet tillader. Uddannelses-
strategien synes at være en strategimodel med medarbejderinddragelse kombineret med en 
udbudsmodel og lidt top down, idet indkomne tilbud præsenteres på personalemøderne, 
hvorpå det besluttes hvem, der skal deltage i hvad, men somme tider har lederen bestilt et 
kursus/lavet et arrangement for medarbejderne uden deres deltagelse. Der designes special 
kurser i mindre omfang og efter behov. Overordnet set bestemmes uddannelsesstrategien 
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af budgettet, men uddannelse og udvikling prioriteres som værende en vigtig del af institu-
tionens virke, hvorfor der arbejdes aktivt med at få mest muligt ud af det beskedne budget. 

Case A 3 – daginstitution 
I denne case indgår 4 medarbejdere, lederen samt 3 pædagoger. Alle er uddannede pæda-
goger. Lederen har aldrig før arbejdet med børnehavebørn, hun er også økonom af uddan-
nelse og har arbejdet som sådan på isfabrik og har solgt biler, men har bl.a. også været 
forstander på et børnehjem og arbejdet med voksne på voksenskole. Hun har været leder 
på institutionen i 8 år og har før det aldrig været mere end to år på samme arbejdsplads og 
ender heller ikke sit arbejdsliv på denne. En af pædagogerne arbejdede 5 år som medhjæl-
per både med børn og voksne og var hjemmegående hos sine egne børn kombineret med 
vikararbejde inden for området, før hun tog pædagoguddannelsen, hvorefter hun startede 
på institutionen her for at lære noget om normale børn, inden hun kom ind på sit ønskeom-
råde voksne på døgninstitution, men blev hængende. Den anden er uddannet socialpæda-
gog og arbejdede i 10 år på en døgninstitution for døvblinde, før hun kom til denne institu-
tion. Den tredje har lige færdiggjort merituddannelsen og har arbejdet 13 år som medhjæl-
per i daginstitutioner før det, heraf 7 år på denne institution. Han har tidligere en sosu-
assistent uddannelse, som han kun har brugt i ganske kort tid, fordi det fysisk var for 
hårdt. De tre er mellem 40 og 50 år gamle, og den fjerde er 30 år. 

Organisation og arbejdsdeling 
Institutionen er beliggende i et lille bysamfund, hvor størstedelen af indbyggerne pendler 
ind til den nærliggende storby til karrierejob, hvorfor lederen med et glimt i øjet giver ud-
tryk for, at ”vi har de bedre borgeres bedre børn” heriblandt byens muslimers og vietna-
meseres børn. Alle forældre er i arbejde, og der er ingen socialt belastede familier blandt 
institutionens familier. Det betyder iflg. lederen, at  

”vi faktisk kan koncentrere os om kerneydelsen altså børnene, det er meget 
lidt bøvl, vi har i det sociale. Vi har nogle forældre, som har sværere ved for-
ældrerollen, og det hjælper vi dem selvfølgelig med, men vi har ikke nogle so-
cialt belastede ting, vi har kerneydelsen…Vores forældre er krævende på en 
anden måde, de har høje forventninger, og de vil have svar, og de vil service-
res, og vi skal stå til rådighed.” 

Flere af medarbejderne bor også i det lille bysamfund, men en giver udtryk for at være 
meget glad for at bo i en anden kommune, ikke at møde forældrene i lokalbrugsen, noget 
der kan gøre det svært for de andre at holde fri, når de rent faktisk har det. 

Byen er beliggende i en kommune med 40.000 indbyggere. Den er slået sammen af en 
forholdsvis rig forstadskommune og et par fattigere landkommuner, hvorfor serviceni-
veauet som udgangspunkt var temmelig forskelligt. Institutionen er en kommunal institu-
tion, en af i alt 22 kommunale børnehaver. Det betyder, at lederen har en vis budgetmæs-
sig frihed, også til at komme ud med et driftsunderskud, hvilket hun bevidst udnytter og 
skubber et sådant foran sig. På grund af harmonisering i den sammenlagte kommune blev 
børnehavens budget beskåret med godt ½ mill. kr., hvilket betød, at lederne måtte afvikle 
tre pædagoger, mens børnetallet forblev det samme. 
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Institutionen er beliggende i udkanten af byen på en meget stor grund, hvorfor den har 
plads til en del dyr, f.eks. geder. Af samme årsag prioriteres udeaktiviteter og udeliv gene-
relt meget højt, så en stor del af dagen tilbringes på legepladsen. Bygningerne har været 
prestigebyggeri på anlægstidspunktet, ”arkitekttegnet, flot byggeri, men måske knap så 
anvendeligt på nogle punkter”, siger lederen. Den startede som institution i 1990, men har 
eksisteret 13 år i dette hus og derfor i reparationsalderen, hvilket sammenholdt med beho-
vet for praktiske omforandringer belaster vedligeholdelsesbudgettet temmelig meget. 1 
pædagog har været med helt fra starten, 5 har været ansat i længere tid, lederen som har 
været der i 8 år, har selv ansat de 4. 

Den er normeret til 75 børn, men da der er pasningsgaranti i kommunen, kan der på visse 
tidspunkter være mange flere, ligesom der lige efter skolestart kan være meget færre børn. 
P.t. er der 70 børn og når derfor op på rigtig mange børn, inden næste hold skal i skole. 
Pasningsgarantien indebærer, at børn tilbydes børnehaveplads i den måned de fylder 3. De 
kommer fra dagplejen med ble, sut og sutteklud og skal sove til middag. Børnene er for-
delt på 3 aldersopdelte stuer: puslingerne dvs. de treårige nystartede; mellemgrup-
pen/spillopperne de 3-4-årige og de store/rollingerne dvs. de 5 – 6-årige. Aldersopdelingen 
betragtes som en fordel, fordi den muliggør aktiviteter nøjagtig tilpasset den enkelte al-
dersgruppes behov, kunnen og formåen og også kan give lidt mere rum til de små. 

Udover leder og souschef er der ansat 8 pædagoger, heraf er en på orlov, med varierende 
timetal, 4 på fuldtid, 4 på 34 timer, 1 på 31 timer samt 1 på årsnorm, derudover en stude-
rende, men p.t. er der ingen studerende, da lederen har anmodet om en pause, da det er 
meget krævende af have studerende. 

Åbningstiden er fra 6.15 – 17.00, fredag dog kun til 16.00. Der er børn i hele åbningstiden, 
der er faktisk 7-8 børn, der bruger næsten fuld åbningstid. Lederen vurderer generelt, at 
børnene gennemsnitligt har 1-1½ time længere daglig tid i institutionen, end da hun starte-
de. 

Institutionen samarbejder med skolen om overlevering af børnene til børnehaveklasse, 
bl.a. overgives en slags rapport om det enkelte barn, hvis forældrene tillader det, og det 
gør de altid. Børnene besøger skolen, og de besøger børnehaven, når de er kommet godt i 
gang i børnehaveklassen. 

Personaleanvendelse og –planlægning 
Som nævnt er børnene fordelt på tre aldersopdelte stuer, ligesom pædagogerne er tilknyttet 
disse stuer, minimum 2 på hver stue og lige p.t. 3 inklusive souschefen hos puslingerne, 3 
hos spillopperne og 2 hos rollingerne. Men pædagogerne er ansat i huset ikke på den en-
kelte stue, og det betyder, at lederen flytter personalet mellem stuerne med jævne mellem-
rum, når børnetallet ændrer sig på den enkelte stue og faktisk hver den 1. august, men le-
deren: 

”rører i gryden lige så tit, som jeg synes, det er nødvendigt. Når så jeg rører i 
gryden, så laver man det, der hedder en samarbejdsaftale. Foruden de faglige 
ting, som vi alle sammen er enige om.  skal foregå på den måde på den stue, 
så er der nogle samarbejdsting, altså hvad kan jeg bidrage med og hvordan vil 
jeg gerne have det.”  
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Når der sker flytning af personalet mellem stuerne får de altid en dag til at lave samar-
bejdsaftalen, der dels fastsætter rammerne om samarbejdet, f.eks. siger en ”hvis du råber 
til mig, kan jeg ikke høre, hvad du siger”, og dels indeholder personlige udviklingsmål for 
den enkelte, som eksempel nævner en, at hun vil blive bedre til at minimere smalltalk i 
garderoben med forældrene. Selve omrokeringen blev ikke modtaget varmt af personalet, 
da lederen som ganske ny indførte det, men efterhånden går det godt, og medarbejderne 
undtagen en ser det som en kærkommen udfordring. En siger f.eks.: 

”det synes jeg jo er en kæmpefordel, det synes jeg, vi ved aldrig pr. 1. august, 
hvilken stue vi skal være på eller hvilke kolleger, vi skal have, vi kan gå og 
gisne og gætte, vi går aldrig ind og ønsker…jeg synes, det er spændende og vi 
kommer ikke ind i noget sølvbryllups ægteskab med en kollega…jeg synes, det 
er en genial ide.” 

At skifte mellem stuerne betyder også, at det bliver nemt for personalet at bruge hinandens 
forskellige styrker og ideer, fordi de kommer til at kende hinanden på kryds og tværs, og 
de udvikler en forståelse for, at hvis jeg hopper med på min kollegas ide, så hopper hun 
nok også med på min. Samtidig med at de også kan udvikle nye sider af sig selv, de gror 
ikke fast i gamle roller. En af medarbejderne giver også udtryk for, at det gør det nemt at 
se hinanden som fagpersoner: 

”det giver, at vi er et hus i stedet for en stue…vi bliver et hus, og vi ser hinan-
den som faglige personer, for det er sådan vi først og fremmest skal bruge 
hinanden. Og de der små tryghedsgrupper, som man, de kan jo godt være der 
alligevel, det er jo ikke sådan, at man ikke har nogle kemier sammen, at de slet 
ikke må være der. De er der stadigvæk også i en eller anden grad.” 

Grupperne er selvstyrende ift. aktiviteterne i gruppen: 

”vi er meget, meget selvbestemmende om, hvad vi kunne tænke os og planlæg-
ning…vi bliver ikke bremset i de ideer, vi har, de skal bare passe ind i helhe-
den, og det har jeg det rigtig godt med.” 

Grupperne planlægger også selv ferie og afspadsering, mens souschefen laver den over-
ordnede vagtplan, herunder åbne/lukkevagter, som deles mellem alle ansatte, også lederen.  

Hvert barn har tilknyttet en primær pædagog, der dog skifter med stueskift, og dennes ho-
vedfunktioner er at udarbejde udviklingsplaner for hvert enkelt barn, barnet kan henvende 
sig til og bruge alle medarbejderne. Planen opdateres minimum hver tredje måned og er 
tilgængelig for forældre og alle ansatte. Ajourføringen af udviklingsplanerne sikrer, at der 
kommer fokus på alle børnene og ikke kun dem, der giver årsag til problemer: 

”dem, der ikke er noget med, har jo også krav på udviklingspunkter, og det 
kan man i en travl hverdag godt glemme, hvis man ikke har sådan noget. Så er 
der nogle børn, der tager selv, og det kan de forældre jo ikke være tjent med, 
at deres børn ikke får..” 

Gruppen evaluerer planerne og vedtager evt. ændringer. 



Merete Giehm-Reese 

 

40 Social – og sundhedsbranchen i Nordjylland II – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 

Grundlæggende er huset på trods af opdelingen i stuer åbent, og børnene kan deltage i leg 
og aktiviteter på tværs af grupperne og henvende sig til alle voksne, og på legepladsen er 
alle fælles om alle børn. En af medarbejderne siger: 

” vore hus er jo åbent, så fordi man går på den ene stue, er det jo ikke ensbe-
tydende med, at du ikke kan lege med dem på de andre når vi er inde, så må de 
simpelt hen være overalt. På legepladsen kan de også lege med hvem som 
helst. Det er kun, når vi spiser frokost eller frugt, så er man på sin egen, eller 
laver en given aktivitet. Derfor er det heller ikke svært at skifte stue, for vi 
kender alle børnene, og faktisk også alle forældrene.” 

På trods af at kommunen budgetmæssigt regner med 70/30 fordeling mellem pædagoger 
og medhjælpere, ansætter institutionen kun pædagoger, en holdning man er enige i også 
blandt personalet, fordi man mener, man bedst imødekommer forældrenes krav om kvali-
tet ved at have uddannet personale, og at man får større faglighed og mulighed for fordy-
belse med børnene. Lederen siger: 

”det er tiden, det er: klar, parat, svar. Det er forældre, der vil have svar, der 
skal dokumenteres til kommunen, der skal tages stilling hele tiden, der skal 
omtænkes, skal være fleksibel, man skal kunne i den situation, man står i, ven-
de tingene på hovedet og se nogle helt andre ting. Hvis nu man har huset fyldt 
med pmf’ere, så kommer de til at lege med børnene, og vi andre kommer til at 
dokumentere og holde møder, mens pmf’erne er ude og lege med børnene. 
Udgangspunktet her i huset er også, at der er ingen opgaver i huset, der ikke 
er pædagogiske…debatten om hænder, som PMF rejste…jeg kan godt lide, 
der følger hoved med hænderne.” 

Denne holdning betyder dels, at der gives køb på lidt vask af legetøj f.eks., og dels at bør-
nene inddrages i de praktiske gøremål, idet der tænkes på det lange sigt, det anses f.eks. 
for at være pædagogisk at feje, og børnene hjælpes til at være selvhjulpne: 

”det tager pokkerme lang tid og lære en 3-årig at tage sko og strømper og fly-
verdragt på, men vi ved det er nødvendigt, for vi har ikke de hænder, de er 
nødt til at lære det, der kommer ikke lige en pmf’er fra højre og trækker 20 
børn i de flyverdragter, de er nødt til at lære det selv, så støtter, hjælper, vej-
leder og opmuntrer vi.” 

Personalepolitiske strategier     
Institutionen har ikke svært ved at rekruttere personale, senest er der ansat 1 pædagog og 1 
souschef i løbet af sommeren, og der er nok kvalificerede ansøgere til stillingerne, faktisk 
kunne man have brugt alle ansøgerne. En af pædagogerne giver da også udtryk for, at der 
er for mange pædagoger på markedet. Heller ikke fastholdelse er noget problem, idet per-
sonalet bliver hængende i mange år, som lederen udtrykker det: ”de bliver!”  Fordi de er 
glade for huset, som en udtrykker det: 

”jeg er utrolig glad for det, det er jeg. Man må jo sige, det her er et hus, der 
aldrig står stille. Havde det nu været et hus, hvor man kan sige, man trådte 
dødvande, jamen så havde jeg ikke været her.” 
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Hermed siges også, at der arbejdes med udvikling af personalet og institutionens praksis. 
Det sker på baggrund af MUS samtaler, som holdes hvert år, undtagen sidste år pga. en 
afskedigelsessag, der gjorde huset for berørt. Samt på baggrund af dagligdagen, hvad er 
der behov for i huset. Lederen udtrykker det således: 

”det er på baggrund af medarbejderudviklingssamtaler, på baggrund af det, 
jeg siger i dagligdagen, på baggrund af det vi mangler, hvad kan vi blive bed-
re til, hvad skal der til, for at du er tilpas med den opgave.” 

Der arbejdes også kontinuerligt med udvikling at institutionens praksis f.eks. arbejder man 
med satsningsområder, der skifter for hvert år. En af medarbejderne siger: 

”nu kører vi for eksempel satsningsområder, hvor det i år er kost, sundhed og 
motion, hvor det så er det, der er det primære, og det vi går i dybden med. Sid-
ste år var det et vandtema, vi kørte. Vi har altid projekter i gang af en eller 
anden gang, store som små…der er ikke to dage der er ens..” 

Der afholdes personalemøder hver 4. uge og efter behov, når der f.eks. skal 
udarbejdes virksomhedsplan. Lederen og souschefen udarbejder dagsorden og 
personalet sætter punkter på, som de ønsker. Møderne er til faglig udvikling 
ikke til informationsgivning og planlægning af forskellige aktiviteter, f.eks. fo-
regår planlægning af forældremøde således, at lederen udarbejder sit oplæg 
og lægger det ud, hvorefter de enkelte stuer planlægger deres indlæg herudfra, 
så der undgås overlapning. På personalemøderne diskuteres f.eks. lige nu må-
den at tale med børnene på, medarbejderne er i gang med en uddannelse her 
inden for, andre emner kan være hvor meget må forældrene fylde eller sund 
kost, der kan også tages udgangspunkt i en artikel fra fagbladet. Personale-
møderne bruges også til, at de, der har været af sted på kurser, videndeler 
med resten af personalet, og den medarbejder, der lige har taget merituddan-
nelse, har også taget ting fra seminariet med på personalemøderne og emner 
fra de opgaver, han har skrevet under uddannelsen. Da uddannelsesbudgettet 
er lille, kræver faglig udvikling meget af den enkelte, en af medarbejderne ud-
trykker det således: 

”det kræver både den faglige side, den der med at man arbejder med det, men 
også den private, personlig side, at man er indstillet på det.” 

Udover personalemøderne afholdes en årlig personale weekend, hvor faglige temaer tages 
op og behandles i dybden. Her har personalet mulighed for at foreslå temaer. En af medar-
bejderne giver udtryk for, at udvikling meget sker inde i huset, og at hun ser et behov for 
input udefra, dvs. bedre muligheder for uddannelse for alle og gerne fælles. 

Kombineret med den flade struktur ift. planlægning af det daglige arbejde og overordnede 
strategier er strategien en synlig ledelse, men en ledelse, der giver ansvar til og viser tillid 
over for medarbejderne. En af dem siger: 

”vi får i høj grad ansvar, delt ansvar ud i at lave f.eks. projekter…vi får det 
ansvar, og det er lækkert, og det har også noget med tillid til medarbejderne 
at gøre.” 
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Den tydelige ledelse bekræftes og værdsættes af samtlige medarbejdere. Lederen har og 
udtrykker nogle klare holdninger og tager nødvendige beslutninger og agerer. Hun stiller 
samtidig nogle krav til og har nogle forventninger til personalet, der bidrager til at udvikle 
dem. En af medarbejderne udtrykker det således: 

”det har givet faglige udfordringer og faglig udvikling, fordi hun har haft for-
ventninger og krav til os. Hun har også givet også meget den anden vej, at 
man også får støtte...Det har gjort, at jeg egentlig er kommet udi nogle 
krav...og nogle sider og nogle fagligheder af mig selv, som jeg skulle bruge og 
arbejde med, som jeg slet ikke tror, man bruger i en stor institution, hvor man 
kan gå og putte sig lidt. ..Det har været godt for ens personlige og faglige ud-
vikling, jeg siger ikke, det har været nemt, men det har været godt.” 

Lederen er altid til rådighed for sit personale, hendes dør er altid åben for alle, hvad med-
arbejderne da også samstemmende giver udtryk for, at de ser som en fordel.  

Afvikling af personale har fyldt en del i løbet af det seneste år, idet kommunalreformen 
betød en nedskæring på 3 medarbejdere. De 2 gik forholdsvis smertefrit, idet den ene søg-
te orlov til pasning af et handicappet barn, den anden var en mand, som ikke bidrog på lige 
fod med resten af personalet, og som lederen derfor opfordrede til at søge andet job. Den 
tredje var den tidligere souschef, som var meget afholdt af personalet, men som havde 
store samarbejdsvanskeligheder med forældrene og lederen, som også fandt hende inkom-
petent. Denne afskedigelsessag var dog gået i gang inden nedskæringerne. Denne gav 
kortvarigt problemer, som imidlertid blev løst. Lederen besluttede egenhændigt afskedi-
gelsen, men med inddragelse af TR, som dog fortæller, at hun på et tidspunkt overlod sa-
gen til fællestillidsrepræsentanten. Lederen informerede personalet om beslutningen på et 
personalemøde, hvorefter hun gik en tur og opfordrede personalet til at bruge denne tid til 
at formulere spørgsmål, som hun derefter ville svare på. Der kom nogle spørgsmål, hvoraf 
ingen var upassende, og efter besvarelsen af dem fortsatte mødet med udarbejdelse af 
virksomhedsplan. 

En del af personalet er mellem 40 og 50 år, og de er så småt begyndt at overveje, om de 
kan blive i faget indtil pensionsalderen, dels af fysiske årsager, der er meget gang i den i 
daginstitutionerne, men også af andre årsager: 

”det kunne godt lade sig gøre, fordi jeg helbredsmæssigt er en, der godt kan 
rende op og ned ad bakkerne, og jeg kan sagtens fjolle og være i gang, men 
jeg tror, sådan rent som jeg selv er psykisk og blive ved, jeg kan mærke, der 
sker et eller andet i mig, som går over imod lidt bedre tid, lidt mere ro, lidt 
mere fordybelse, og så tror jeg, nogle af mine værdier begynder at gå lidt den 
anden vej. Det er jo unge mennesker…, jeg synes nogle gange de her forældre, 
hvor er jeg henne, og hvor er forældrene henne, gabet bliver stort.”  

Men de ser dog endnu ikke behov for en egentlig seniorpolitik i institutionen, men på 
kommunalt plan, hvor man f.eks. fik skabt nogle retrætejob, også for kollegernes skyld så 
man ikke har personale på institutionerne, som egentlig ikke ønsker at være der, men føler 
sig tvunget til det, fordi de skal have deres 37 timer. Den ene på 48 år giver udtryk for, at 
arbejdsmarkedet for pædagoger er lidt stift, der er ikke mulighed for at rokere rundt, da det 
er købers marked, og de fleste institutioner derfor foretrækker yngre pædagoger i 30’erne 
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og ikke gerne nogle over 50.  Af samme årsag bliver det svært at flytte mellem de forskel-
lige pædagogiske specialer. 

Institutionen har helt atypisk for området et meget lavt sygefravær, sidste opgørelse viste, 
at 11 mennesker på 9 måneder havde 16 sygedage inklusive børns 1. sygedag. Om det 
hænger sammen med et godt arbejdsmiljø, institutionen har gennemført en apv på det psy-
kiske område, eller om det hænger sammen, som lederen udtrykker det, skal vi ikke kunne 
sige: 

”så udelivet, dyrene og bakterierne giver sundhed.” 

Af medarbejderne vurderes det kollegiale samarbejde at have stor betydning for deres triv-
sel: 

”jamen en god dag er også en dag, hvor du er sammen med kollegaerne, og 
der kan også være gode og dårlige dage ifht kollegaerne, men derfor kan da-
gen godt være god, hvis du selv føler, du har bidraget. ” 

Et godt kollegialt samarbejde indebærer også, at man kan bruge hinanden ift. problemer, 
hver især tumler med, og netop det kan man her både på stuerne og mellem dem, ligesom 
lederens dør også altid er åben, f.eks. kan medarbejderne altid tage en kollega med til en 
svær samtale, som også altid kan vendes med lederen i forberedelsen. Det gode kollegiale 
samarbejde indebærer også, at der i grupperne er mulighed for, at man kan læne sig lidt 
tilbage og ikke være så udfarende, hvis man i en kort periode har behov for det. 

Vigtigt for trivslen i jobbet er også, at medarbejderne hører, ser og mærker det enkelte 
barn, som en udtrykker det: 

”de der situationer hvor jeg er inde, og hvor samspillet med et barn, hvor jeg 
kan mærke, at jeg betyder noget, det gør en forskel, at jeg rykker noget, at det 
er en succes.” 

En anden giver udtryk for, at det at følge børnenes udvikling og deres små sejre, giver 
arbejdslivet mening: 

”og følge deres udvikling fra de smider støttehjulene, og nu kan jeg cykle selv, 
og de der sejre, den der udstråling de får, når de kan nogle ting selv, det synes 
jeg, det er dejligt at se, når de flytter sig. Vi oplever nogle ting, når de smider 
sutten og bleen, det er her, det sker tit, hvor forældrene ikke oplever det…Det 
sætter jeg meget pris på, det arbejde.” 

Den tidligere TR, som har været TR i 5 år, giver udtryk for, at funktionen har undergået 
store forandringer i hendes tid, bl.a. er lønforhandlingerne kommet til at fylde meget, der 
er kommet en fælles tr, og generelt skal man ”være mere på banen”, som hun udtrykker 
det. Hun har fået en del uddannelse, men synes hun mangler noget konflikthåndtering. 
Hun er nu sikkerhedsrepræsentant, men hilser velkommen, at tr’en nu frikøbes i et vist 
antal timer, at de gives løn for indsatsen. På institutionen har man i fællesskab diskuteret 
sig frem til, at løntillæg gives for udvikling, men at midlerne hidtil har været meget små. 
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Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Uddannelsesbudgettet er med lederens ord ”latterligt lille”, så gratis kurser og uddannel-
sesmuligheder prioriteres højt. Førhen forsøgte lederen at få kommunen til at betale lidt 
ekstra kurser, men det er ikke længere muligt. Af samme årsag ses meget på det nødven-
dige, og initiativerne begrænses hertil. 

Delvis på baggrund af MUS samtalerne, hvor medarbejderne har udtrykt dels uddannel-
sesønsker dels ønsker ift. arbejdsopgaver og særlige områder, og dels med behørig skelen 
til de forskellige medarbejderes interesseområder og særlige talenter udarbejder lederen en 
uddannelsesstrategi, hvorefter hun undersøger mulige tilbud og opfordrer medarbejderne 
til at deltage i de former for uddannelse, der er behov for i huset, altid på ledernes initiativ, 
hun siger selv: 

” jeg sender ikke nogen på noget, de holder for sig selv…nej, dvs. den der ene 
dag , så kan man sidde der og få noget god mad på Hotel Hvide Hus, og så 
rykker det ikke en skid, det bruger vi ikke…så kigger jeg og laver strategier og 
planlægger, og så følger jeg op på, hvad der er og ringer til psykologer 
osv…” 

Det betyder også, at der ikke sendes kursuskataloger rundt, dem betegner hun som Bilka 
kataloger, hun er selv opsøgende over for tilbuddene f.eks. over for institutioner, hun ved 
plejer at udbyde gode kurser. Meritgivende uddannelse prioriteres højt, det vil også sige 
kurser, der i et flow stykker noget sammen, der kvalificerer medarbejderne på forskellige 
områder, f.eks. har den eneste medhjælper, der var ansat, fået merituddannelsen, en af 
medarbejderne er uddannet specielt i fremmede kulturer og en anden i børnekultur. Lede-
ren tager diplomuddannelse i ledelse, og souschefen skal på diplomuddannelse i foran-
dringsledelse. Årsagen til denne prioritering skal også findes i tidsånden, da lederen før 
godt kunne bruge uddannelse som en belønning: 

”tiden er heller ikke til det mere, vores fag er ikke til det mere, vi skal kunne 
redegøre, forklare, dokumentere, evaluere alting altid, så det der med at gå 
rundt og føle og kun at  være tilpas, det holder ikke mere, tiden er en an-
den...den der med at sidde og hygge sig, det holder ikke mere…Så det er ikke 
kun økonomien.” 

Men økonomien betyder, at medarbejderne ikke får den uddannelse, de gerne ville have, 
og som de mener at have behov for. Ikke blot er selve uddannelsesbudgettet lille, men 
også vikarkontoen sætter begrænsninger, da medarbejderne skal dækkes ind, selv om kur-
serne er gratis. De giver samstemmende udtryk for, at uddannelsesbudgettet burde være 
større. Blandt andet gives udtryk for, at det er den enkeltes ansvar at holde sig fagligt 
ajour, og at det stiller store krav, bl.a. derfor ville det være godt med egentlig efteruddan-
nelse i pædagogiske teorier. 

Der samarbejdes med en anden institution, som ganske vist er meget forskellig fra denne, 
om afholdelse af faglige temadage, og det vurderes at være godt, også fordi det giver nog-
le kollegiale input. 
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Opsamling 
Denne institution, som kun ansætter pædagoger, har ingen problemer med at rekruttere 
medarbejdere og heller ikke med at fastholde medarbejderne, og afvikling har kun været 
aktuelt i et enkelt tilfælde, en kombination af nedskæringer betinget af kommunesammen-
lægninger og samarbejdsproblemer ift. en enkelt medarbejder. Der anvendes horisontal 
funktionel fleksibilitet med elementer af vertikal funktionel fleksibilitet, idet medarbejder-
ne i høj grad inddrages i planlægningen af institutionens overordnede strategi og planlæg-
ning, og medarbejderne byttes rundt minimum hvert år på de forskellige stuer, og alle va-
retager alle funktioner. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige med 
overvægt af procesafhængige, idet der kræves en pædagoguddannelse som grundlag for 
ansættelse med nogle veldefinerede kvalifikationer, men der kræves også motivation, an-
svarsbevidsthed/selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med børnene og forældrene. I 
forhold til de procesafhængige kvalifikationer stilles krav til såvel vurderende handlen 
som til selvstændig tænkning forstået som evne til at indleve sig i både børn og forældres 
behov. Der stilles ligeledes store krav til personalets kommunikative kvalifikationer. Med-
arbejderne har en udpræget faglig stolthed, idet det vigtigste for dem er at give børnene 
det, de hver især har behov for. De lægger meget stor vægt på faglig udvikling og kvalitet 
i deres faglighed, bl.a. fordi de mener, at tidens trend er, at deres faglighed konstant bliver 
udfordret, idet de nu skal kunne dokumentere alt, hvad de laver. 

Graden af dispositionsmulighed er inden for en overordnet ramme høj og kombineres med 
store samspilsmuligheder, da arbejdets daglige udførelse skal tilrettelægges i samarbejde 
med kollegerne i gruppen. Mulighederne for at bruge sine kvalifikationer er store, faktisk 
stilles der krav til anvendelsen af de faglige kvalifikationer dagligt af både børn og i lige 
så høj grad af forældre. Muligheden for at udvikle sine kvalifikationer er rimelige, da det 
ligefrem er et krav fra ledelsen, men da uddannelsesbudgettet er latterligt lille, som de selv 
udtrykker det, får medarbejderne, der generelt er glade for at udvikle sig fagligt, ikke deres 
behov opfyldt fuldt ud. Ligesom de giver udtryk for, at de fagligt udviklende diskussioner 
i dagligdagen gerne måtte være mere teoretisk funderede i egentlig efteruddannelse. Kra-
vet om faglig udvikling opleves på denne baggrund ikke bare som en mulighed, men også 
som et pres af medarbejderne. 

Der er ikke formuleret hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi, men 
der arbejdes bevidst med medarbejderudvikling og med alle tre politikområder, ligesom 
lederen arbejder med en uddannelsesstrategi. Medarbejderne efterspørger heller ikke di-
rekte sådanne strategier, men mener at en seniorpolitik om ikke i institutionen så i hvert 
fald på kommunalt plan bliver nødvendig inden for en overskuelig fremtid, da hovedpar-
ten af medarbejderne er midt mellem fyrre og halvtreds og ikke ved, om de kan holde til 
arbejdet frem til pensionsalderen. I forhold til rekruttering er strategien at satse på uddan-
net personale for at sikre kvaliteten og fagligheden i institutionens virke. 

Alle medarbejdere tilbydes uddannelse i den udstrækning, budgettet tillader. Uddannelses-
strategien synes at være en strategisk top down model baseret på MUS samtaler og lede-
rens strategi for institutionens udvikling. Der satses på meritgivende uddannelse, idet der i 
stor udstrækning lægges vægt på muligheden for at kunne dokumentere både praksis og 
medarbejdernes kvalifikationer. Rammerne for uddannelsesstrategien lægges af budgettet, 
men uddannelse og udvikling prioriteres som værende en vigtig del af institutionens virke, 
nærmest en forudsætning, hvorfor der arbejdes aktivt med at få mest muligt ud af det be-
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skedne budget. Før kommunesammenlægningen havde lederen f.eks. mulighed for at for-
handle med kommunen om at deltage i finansieringen af forskellige former for medarbej-
deruddannelse. 

CASE B 1 – dagpleje 
Denne case bygger på interview med 1 konstitueret souschef i dagplejen, en dagplejepæ-
dagog samt to dagplejere. De er alle mellem 40 og 50+ år gamle, de to er uddannede pæ-
dagoger og har været det i mere end 20 år, den ene dagplejer har efter mange år i branchen 
taget en PGU, den anden er ufaglært. Souschefen er tidligere gennem 12 år tilsynsførende 
pædagog i dagplejen og glæder sig til at komme tilbage til den stilling, når der udpeges en 
souschef. Tidligere arbejdede hun i en specialgruppe og med voksne i bofællesskab. De 
har alle arbejdet mange år i branchen og har ikke aktuelle planer om at forlade den. Dag-
plejerne har begge tidligere arbejdet som ufaglærte, den ene på fabrik den anden som vod-
binder med en næsten ubrugt kontoruddannelse bag sig. De giver begge udtryk for, at ud-
over lysten til at arbejde med børn er det friheden og selvstændigheden i jobbet som dag-
plejer, der tiltrækker dem, og at tilsvarende ikke findes på det ufaglærte arbejdsmarked. 
Begge er dog havnet i jobbet pga. egne børn, den ene pga. en meget allergisk søn, den 
anden var med egne ord en overpylret mor til et adoptivbarn, som ikke kunne passes ude. 

Organisation og arbejdsdeling 
Dagplejeformidlingen tilhører en nordjysk kommune med ca. 60.000 indbyggere og hører 
under børne- og kulturforvaltningen og dennes chef. Der er 1 leder (nyudnævnt) af afde-
lingen, 1 souschef (konstitueret i ½ år) samt 12 dagplejepædagoger, der er fordelt på tre 
administrative kontorer, 2 HK’ere og 280 dagplejere. Dagplejerne, der arbejder fuldtids, 
har en åbningstid og dermed arbejdstid på 48 timer om ugen, som kompensation herfor får 
de en ½ fridag om måneden. Deltidsbeskæftigede har en arbejdstid på 32 timer om ugen. 
Hver dagplejer har 4 børn. Dagplejerne er opdelt i 37 legestuegrupper. Hver med mellem 
5 og 7 dagplejere tilknyttet afhængig af pladsen i legestuefaciliteterne. Hver legestue har 
en gruppekoordinator, der får et tillæg for denne opgave. Gruppekoordinatoren er pæda-
gogens kontaktperson ift. at videregive forskellige typer information og har også som op-
gave at koordinere gruppens dagplejeres ferie og fridagsønsker med gæstepleje, som er en 
meget stor opgave. Kommunen prioriterer heldagslegestuer, gerne hvor børnene afleveres 
og afhentes her igen, idet det giver mulighed for dagplejerne for at arbejde med faglig ud-
vikling og planlægning, mens børnene sover til middag. To legestuegrupper udgør en ba-
sisgruppe, dvs. at det er i denne gruppe, man skal passe hinandens børn ved sygdom, i den 
udstrækning gæsteplejerne ikke kan dække behovet. Ved sygdom er det dog dagplejekon-
toret, der fordeler børnene ud på andre. Kommunen har et par specialuddannede dagpleje-
re til børn med særlige problemer, den ene reserveres udelukkende til børn med særlige 
problemer og fyldes ikke op med almindelige børn, det gør de øvrige. 

Legestuegrupperne har eget budget til aktiviteter og udstyr, og den enkelte dagplejer har 
sit eget legetøjsbudget. 

Hver tilsynsførende pædagog har 23 dagplejere, og der tilstræbes en vis geografisk sam-
menhæng. Dagplejerne skal aflægges såkaldt uanmeldt besøg helst hver eller hver anden 
måned, hvilket dog i praksis bliver væsentligt sjældnere, idet ressourcerne bruges, hvor 
der er mest behov. Besøgene er sjældnere end dagplejerne ville ønske, selv om de også 
giver udtryk for, at det selvfølgelig skal være behovet, der afgør hyppigheden. De ville 
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også gerne have nogle af besøgene lagt, mens børnene sover, så de havde mulighed for at 
drøfte ting, som børnene ikke nødvendigvis skal høre: 

”det jeg egentlig mest savner, at hun kunne komme …i hvert fald en enkelt 
gang, når de sov. Det gjorde min forhenværende pædagog. Ikke at hun ikke 
skal se børnene, men børnene de skal jo ikke høre alt, det er jo det, vi som 
voksne skal være gode til at huske.” 

Udover pædagogernes besøg afholdes personalemøde 3 gange om året, hvor der diskuteres 
et fagligt emne. Møderne fungerer ligeledes som træning i at forholde sig til andre måder 
at gøre tingene på end ens egen, arbejdet som dagplejer er meget selvstændigt og ensomt, 
og derfor kniber det somme tider med respekten for kollegernes måder at gøre tingene på, 
ligesom mange bliver meget sårbare over for kritik både fra kolleger og pædagoger. 

En af dagplejerne, som kommer fra en lille by i kommunen, nævner nærheden/det lokale 
som et problem. Hun deltager f.eks. ikke meget i det sociale liv i byen, fordi hun så føler, 
at hun fortsat ”er på” og ikke har fri, fordi hendes dagplejebørns forældre jo deltager i de 
samme ting. Så nærheden i de små samfund er både en fordel og en ulempe. 

Personaleanvendelse og –planlægning 
Hver dagplejer har som nævnt 4 børn, som de passer i deres eget hjem, som inden ansæt-
telsen bliver godkendt af dagplejekontoret. Der er i efteråret 07 indført en stram rygepoli-
tik for dagplejere, sådan at der aldrig må ryges i det rum, hvor børnene opholder sig mest, 
og der må ikke ryges på matriklen overhovedet i den tid, børnene er der. Det har givet 
anledning til problemer rundt omkring i landet. Der er også krav f.eks. i forhold til husdyr 
og naturligvis hjemmets standard i det hele taget. Den enkelte dagplejer får et skattefra-
drag mod at skulle give børnene mad, mens de er i dagplejen, og her stiller dagplejekonto-
ret krav om sund og lødig kost.  

”…vi stiller jo også nogle krav til kosten, det er jo ikke sådan, at de skal ser-
vere spegepølse og leverpostej og alt sådan noget hvad, de nu lige kan skrabe 
sammen. Vi stiller jo faktisk også nogle krav om, at det skal være en sund og 
varieret kost, …det skal være noget ordentlig mad, de køber, …og mælk…frugt 
og sådan…vi kræver jo også, at der ikke er koldt, når de er der, vi kræver jo 
også, at der er noget varme...vi stiller noget krav på den måde, og der er pænt, 
der skal se ordentlig ud, det kan ikke nytte noget, at tapetet er ved at falde ned. 

Den enkelte dagplejer bestemmer selv, hvordan dagene tilrettelægges, og hvilke aktiviteter 
de vil lave med børnene. Afhængig af de enkelte legegrupper er der forskellige tilbud fæl-
les for et områdes dagplejere, legestuen er der alle steder en gang om ugen, og det er et 
krav, at dagplejerne deltager, derudover kan der være tilbud om f.eks. gymnastik, som er 
frivilligt, og det vil sige, at den enkelte dagplejer vurderer behovet hos egne børn, f.eks. 
ift. om der er nye børn, der har mere brug for tryghed end aktivitetstilbud.  

Som noget forholdsvis nyt skal også dagplejerne udarbejde læreplaner, hvilket gøres i le-
gegrupperne, og souschefen fortæller, at de har gjort meget for at få opgaven ned på jor-
den og relateret til dagligdagen ude i de enkelte dagplejer: 
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”de der læreplaner, da de kom, det, syntes de, var alt for meget, det var ikke 
det, de var ansat til, men så handler det jo om, at vi får dem klædt på til, hvad 
er det, det her er, det er jo faktisk noget, vi gør i forvejen, men nu skal det bare 
ned på et stykke papir, og hvordan er det så, vi gør det…det skal være med de-
res ord og den måde de gør det på, det behøver ikke være noget fint og 
flot…det handler om, hvad er det for nogle ord, der kommer ud af deres mund, 
og hvad er det, de kunne tænke sig, og hvordan det skulle skrives, og hvordan 
det kan med billeder. Man kan tage nogle billeder, der beskriver situationen, 
så man selv får nogle billeder på, hvad er det der sker, når man læser det.” 

Arbejdet som dagplejer er et ensomt arbejde, som en af de interviewede udtrykker det, 
”man skal kunne lide sit eget selskab”, og hun uddyber det med, at man ikke skal have for 
store sociale behov, for de bliver ikke dækket gennem arbejdet. Ligesom man tilbringer 
meget tid inden for sine egne vægge. En anden dagplejer giver også udtryk for, at det som 
dagplejer er meget vigtigt, at man kommer ud af sit hus, når børnene er hentet, så man får 
sine sociale behov dækket Tilsvarende ses også selvstændigheden og muligheden for at 
passe sig selv med muligheden for at søge andre, når man har behov, som en fordel. Den 
enkelte dagplejer er alene om det daglige arbejde, herunder også kontakten til forældrene 
og observationen af de enkelte børn, hvorfor samarbejdet og den faglige sparring, de får i 
legegruppen er vigtig. Dagplejeren kan selvfølgelig ved mistanke om problemer ift. et 
barn trække på pædagogerne, der kan tilkaldes ad hoc efter behov. Bliver der tale om spe-
cialanbringelse eller særlige pædagogiske støtteforanstaltninger tager dagplejepædagoger-
ne over ift. forældrene.  

Netop den faglige sparring nævner dagplejerne som meget vigtig, idet de i deres tid inden 
for området har oplevet, at der er sket et skifte, således at dagpleje i dag handler mere om 
børns udvikling, hvor det førhen handlede fortrinsvis om pasning. Ligesom også forældre-
ne i dag stiller krav om meget større faglighed end tidligere, bl.a. fordi de søger bekræftel-
se af, at det, de gør, er rigtigt. Men ikke alle dagplejere er helt med på denne udvikling, de 
betragter mere dagplejen som en form for parkeringsplads: 

” det kommer lidt an på, hvor engageret du er i dit arbejde, for nogle…har jeg 
på fornemmelsen, har det arbejde, fordi det er nemt, og fordi man ikke behø-
ver at skulle ud af døren, engang var det sådan, at nu går jeg hjemme allige-
vel, så kan jeg ligeså godt tjene lidt penge ved at passe andres børn, men i dag 
synes jeg, man bør, og det er også det, vi gerne vil, betragte det som et arbej-
de…det synes jeg, der er for lidt, der gør.” 

Andre hilser udviklingen velkommen, en af interviewpersonerne siger: ”vi har jo lige så 
stort ansvar som pædagogerne i en vuggestue”, men de gør også opmærksom på, at det 
også stiller nogle faglige krav til den enkelte dagplejer, som bl.a. kan tilgodeses i lege-
grupperne, der dog fungerer meget forskelligt. Dagplejerne har ikke alle samme indstilling 
til den nye udvikling, og nogle er derfor mere interesseret i faglig udvikling end andre. De 
to interviewede er begge i meget fagligt orienterede grupper, men beskriver andre, som 
ikke er det: 

”i vores legestuegruppe er vi en god gruppe, som går ind for faglighed alle 6, 
så vi har nogle rigtig gode kolleger at sparre med, men jeg ved også andre 
grupper i.., der er det lige meget, skide med det.” 
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Men fagligheden er vigtig for de fleste, det at have nogle at sparre med både vedr. det en-
kelte barn, samarbejdet med forældrene og de mere generelle pædagogiske emner osv., og 
her er legegrupperne også vigtige på den måde, at dagplejerne kommer til at kende hinan-
dens børn, hvilket er en fordel både ift. sparring, men  også ift. gæstepleje, som alle børn 
jo kommer ud for. En af dagplejerne fortæller, at en af hendes forældre fortalte, at det ikke 
betød noget for hendes barn, hvilken dagpleje, det kom i, for det kendte jo alle dagplejer-
ne. Dagplejerne ser gerne, at legegrupperne også kommer til at fungere som en form for 
studiekredse om faglige emner, hvilket en af pædagogerne da også har været med til at 
udvikle sine grupper til. For at starte på det tog hun initiativ til faglige arrangementer, der 
begyndte, når børnene blev hentet og fortsatte til ud på aftenen, hvor der blev sluttet af 
med at spise pizza. Hun deltog selv indtil spisningen. Den ene dagplejer fortæller også, at 
hendes legegruppe på deres eget initiativ fungerer som en studiekreds. Hun har for nylig 
afsluttet PGU’en og har stor lyst til at diskutere forskellige teorier og faglige emner med 
sine kolleger. 

I dagplejen som helhed forsøger man at anvende de enkelte dagplejeres særlige talenter og 
interesser til gavn for alle, vi har allerede nævnt uddannelsen af specialdagplejere, men det 
kan også være mere på aktivitetsniveau, f.eks. har man uddannet en dagplejer specielt in-
den for sang, og hun tager så ud i legestuerne og sætter forskellige former for sangaktivite-
ter i gang. Den ene af vores interviewede dagplejere er specielt interesseret i natur og dyr, 
hvilket har afspejlet sig i læreplanerne i hendes legestuegruppe. 

Personalepolitiske strategier    
I Nordjylland er det generelt svært at rekruttere dagplejere, men rekrutteringsvanskelighe-
derne er uens fordelt i regionen, værst helt oppe nordpå og bedst i Himmerland, hvor der 
stadig kommer mange ansøgere til hver enkelt stilling. Der kan nævnes mange årsager 
hertil, selvfølgelig den generelle gode beskæftigelsessituation, der dog svinger i regionen 
for kvinder, men nok så meget stigende krav til de fysiske omgivelser og til fagligheden 
samt sidst men ikke mindst den lange arbejdstid, 48 timer er simpelthen for lang tid. Man-
ge vil hellere arbejde hver anden weekend i turistindustrien end have de lange dage. Ende-
lig nævnes lønnen som årsag til rekrutteringsvanskeligheder, den er ikke høj, og selv om 
der er et skattefradrag for mad, stilles der jo krav om kvalitet af maden. Både souschefen 
og pædagogen nævner, at der i dag stilles meget større faglige krav til dagplejere end tid-
ligere, og at det generelt er blevet sværere at blive ansat som dagplejer, og at der stilles 
krav om kontinuerlig faglig udvikling. Souschefen siger:  

”man vil have meget mere kvalitet i dagplejen, det er sådan det, jeg oplever, 
og at den måde vi får kvaliteten på er selvfølgelig ved at uddanne vores dag-
plejere, og …de har været rigtig meget på kurser vores dagplejere, det er no-
get vi prioriterer rigtigt, rigtig højt…og der stilles større krav til dem oppefra, 
og på den måde er de nødt til at følge lidt med i de ting, den der med at det vil 
jeg ikke, det er der ikke noget, der hedder. Hvis man arbejder i dagplejen skal 
man være parat til at ville udvikle sig og følge med samfundet, som det nu en-
gang er.”  

De stigende krav betyder også, at det er andre typer, der bliver dagplejere i dag end tidli-
gere, souschefen nævner, at der for eksempel ses en del mellemuddannede som lærere og 
sygeplejersker/SOSU folk, som er trætte af det stressede arbejde inden for deres fag og 
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derfor søger over i dagplejen, hvor de stadig kan bruge store dele af deres faglighed. Også 
HK’ere, der er trætte af åbningstiderne i forretningerne, søger i dag og naturligvis også 
ufaglærte, der som en af vores interviewpersoner udtrykker det ”som ufaglært finder du 
ikke mere selvstændigt arbejde.” Kommunesammenlægningen betyder på dette område, at 
der er forskelle mellem de forskellige geografiske områder, idet der har været en forskellig 
praksis i de tidligere kommuner. En af dagplejerne, som kommer fra et sted, der tidligere 
var en anden kommune, nævner f.eks., at hun finder udvælgelsen af dagplejere for lem-
fældig: 

”jeg ved godt, de mangler dagplejere, mangler pasning til de 0-3-årige, men 
jeg synes, deres ligegyldighed med, hvad de ansætter, den er for stor. De tager 
bare alt, hvad de kan få, og det kan jeg ikke gå ind for. Så er parkeringsplad-
sen der, og …vi er nødt til at skulle have nogle og kunne diskutere med, det 
kan ikke nytte noget, at jeg står i en legestuegruppe, og er den eneste, der inte-
resserer mig for det faglige, og de andre de bare slår ud med armene, vel. Så 
var jeg jo længe kørt ned, hvis ikke man har haft nogen og diskutere med…det 
kan vi ikke undvære…så bliver du alt for hurtigt slidt ned” 

Den anden dagplejer støtter udsagnet ved at give udtryk for, at hun synes, kommunerne 
burde være mere bevidste om, hvem de ansætter og specielt deres menneskesyn, idet det i 
dag er mere nødvendigt end før, at dagplejerne har en grundlæggende viden. 

Behovet for dagplejerne følger med børnetallet og er derfor meget svingende, men man 
har derfor i perioder skullet afskedige dagplejere, nogle af de overflødiggjorte har enten 
ønsket selv at finde andet arbejde eller har kunnet ansættes som gæstedagplejere. De dag-
plejere, der ikke har været indstillet på at deltage i udviklings- og uddannelsesaktiviteter, 
har valgt at lade sig fyre i disse runder. 

Når der ansættes en ny dagplejer kommer hun ud som føl hos en anden dagplejer i to dage, 
og i en af de gamle kommuner suppleredes med et introduktionskursus af et par dages 
varighed, et kursus som pædagogerne afholdt, det har imidlertid ligget stille i år. Men det 
forventes, at det bliver genindført, når der, som det udtrykkes, ”falder ro på igen.”  Dag-
plejerne giver udtryk for, at der er behov for deltagelse i grundkursus afholdt af f.eks. SO-
SU, der nu tilbydes for sent, som den ene svarer på spørgsmålet, om der tilbydes grund-
kurser for nyansatte: 

”åh ja, når man har været inde i et par år eller tre, men så kan man jo have 
ødelagt mange børn.” 

En stor del af dagplejerne, ”dem der har tænkt over deres ansøgning”, som souschefen 
udtrykker det, bliver i mange år og udgør en fast kerne af arbejdskraft, der nu er ved at 
være i den modne alder. De nye er generelt yngre, en del af de ældre kom ind som dagple-
jere, da de selv havde små børn, som de kunne passe samtidig med. Kernen bliver til de 
går på efterløn. Så generelt er der ikke problemer med at fastholde dagplejerne, der en 
naturlig udskiftning af dem, der finder ud af, at det alligevel ikke var noget for dem.  

Så der er stort behov for en seniorpolitik, og der snakkes meget om det, men generelt er 
personalepolitikkerne under udarbejdelse pga. strukturreformen og lederskift osv. I en af 
de gamle kommuner havde man en fin seniorpolitik, idet seniordagplejerne kun havde 3 
børn. Men politikkerne for dagplejerne afventer overordnede politikker for hele kommu-
nens personale, så det er et arbejdsområde, der skal arbejdes med i den nærmeste fremtid. 
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F.eks. mangles også en sygepolitik. Dagplejen har mange langtidssygemeldinger hovedsa-
geligt pga. problemer i bevægeapparatet, ligesom det at have et 5. barn virker nedslidende 
på dagplejerne. Derfor arbejdes der dels meget med at sikre ergonomisk forsvarlige ar-
bejdsredskaber bl.a. vogne, udskiftningen starter hos de nye dagplejere, da der ikke er 
økonomi til en totaludskiftning. Dels med at ansætte vikarer så dagplejerne kun har 5 børn 
i meget begrænsede perioder, højst i et par måneder. Derefter skal der ved langtidsyge-
meldinger ske en egentlig ansættelse af en ny dagplejer. 

Som nævnt i indledningen til afsnittet stilles der større og større krav om faglighed hos 
dagplejerne, hvilket betyder, at der skal arbejdes kontinuerligt med udvikling. Til det brug 
anvendes MUS samtaler, som tilstræbes afholdt en gang årligt, men iflg. dagplejerne nu 
holdes alt for sjældent. Disse samtaler tjener dog også et andet formål, at tage generelle 
problemer og utilfredsheder op, som en af dagplejerne udtrykker det: 

”der snakker vi om alt muligt, hvad vi gerne vil og…der kommer ikke altid no-
get ud af det, men jeg får luftet  ventilen! …Men det er jo, fordi de kommer så 
sjældent, så er man jo nødt til at gemme på nogen ting. Jeg ved da godt, det 
ikke er det, de skal gå ud på de samtaler, det er vi også begge to klar over, 
men nogle gange så bliver de brugt til lidt noget andet.” 

Sammen med inputtene fra MUS samtalerne gør pædagogerne meget for at være up to 
date med, hvad der rører sig inden for det pædagogiske område. Det gøres bl.a. ved delta-
gelse i forskellige projekter f.eks. et vedr. børns motorik, hvor der blev etableret en sanse-
have og en motorisk stimulerende legeplads, deltagelse i inspirationsdage sammen med 
dagplejepædagoger fra hele landet eller uddannelsesaktiviteter, souschefen har f.eks. taget 
en Marte Meo uddannelse. Inspirationen fra projekterne og uddannelserne søges imple-
menteret hos dagplejerne. Samtidig fås inspiration til kurser, som skal tilbydes dagplejer-
ne, nogle som mere eller mindre obligatoriske for alle, andre som frivillige tilbud. De ob-
ligatoriske kurser afvikles over en periode, indtil alle har været igennem. Så der er ikke en 
egentlig uddannelsesstrategi, men som souschefen siger: 

”Det har været sådan lidt med, hvad er det, der rører sig lige nu, og hvor er vi 
henne, og så er der selvfølgelig nogle ting, der kommer ovenfra, vi er nødt til 
at skal have gjort. Men hun har også været meget ude og spørge dagplejerne, 
hvad er det, I gerne vil have, for det er jo deres hverdag. Hvad er det I bræn-
der for, hvad er det, I kunne tænke jer, og så samtidig lave det der opsøgende 
arbejde, hvad er det, der rører sig lige nu, hvor er det udviklingen er på vej 
hen, hvad er det, vi har brug for at lære noget mere om, f.eks. risiko-
børn…udviklingen i samfundet forandrer sig hele tiden, og derfor er det vig-
tigt at følge med der…” 

Pædagogerne er f.eks. opmærksomme på og hører ude i dagplejerne, at der kommer nye 
typer problembørn, som dagplejerne har svært ved at tackle, og også på den måde finder 
de ud af, at her er der behov for at etablere nogle kurser, så dagplejerne får større forståel-
se for disse børn samt redskaber til at håndtere dem. Souschefen giver således udtryk for, 
at pædagogerne lidt fungerer som indpiskere ift. uddannelses- og udviklingsaktiviteter. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Der er, som vi har set, store krav om faglig udvikling på området, men igen sætter budget-
terne snævre rammer om den mulige aktivitet. Men samtidig nævnes VEU godtgørelsen 
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som en stor hjælp for dagplejernes vedkommende, souschefen giver klart udtryk for, at 
uden VEU godtgørelsen ville uddannelsesaktiviteten for dagplejerne falde. Som nævnt i 
forbindelse med daginstitutionerne er uddannelsesbudgettet for pædagogernes vedkom-
mende derfor strammere, ”der er ikke så meget at gøre godt med.”  Souschefens vurdering 
er, at der er mulighed for at give dagplejerne de kurser, de har brug for, at den største be-
grænsning er gæstedagplejen: 

”det, jeg synes, vi er begrænset af, er gæsteplejen, det er at få børnene passet. 
Det er sådan set nok det værste, ikke fordi de kunne sagtens komme af sted, 
men vi kan ikke få gæsteplejen til at hænge sammen. Og der skal ikke ret me-
get til, alle er jo interesseret i, her i hvert fald, at dagplejerne kommer på kur-
sus, og vi kan godt melde dem til, men så er der nogle ting udefrakommende 
ting, der gør at de nødt til at trække kursus tilbage, fordi børnene ikke kan 
passes. Så det vil jeg sige, det er vores største problem omkring det.” 

Kurserne fås hovedsageligt hos SOSU og EUC Nord, og det fungerer på den måde, at 
dagplejen bliver opsøgt af konsulenterne, hvorefter man i fællesskab definerer behovene 
og sammensætter kurser. Der købes også andre steder for grupper af dagplejere f.eks. gæ-
stedagplejere, dem der har specialbørn etc.   

Selv om der er mange uddannelsesaktiviteter i gang, og nogle dagplejere tager en PGU, er 
det de færreste, der tager en hel uddannelse, bl.a. fordi de ikke kan overskue det. De kan, 
som både den ene pædagog og den ene dagplejer giver udtryk for, godt have et ønske om 
egentlig videreuddannelse, men det er svært at overskue i en presset hverdag, samtidig 
med at det er svært at overskue de reelle muligheder for uddannelse.  

En af dagplejerne giver udtryk for, at alle dagplejere burde tage en PGU: 

”alle dagplejere burde have en PGU, fordi man ved meget mere om, hvorfor 
er det, vi gør det, vi gør. Og ligesom bedre kan se de ting, for de 0-2-årige, 
hvor vigtigt det er.” 

Samme dagplejer efterlyser også dels overbygninger på PGU’en herunder en netværks-
gruppe for PGU’ere og dels mere tværfaglige kurser med personalet fra daginstitutioner 
og vuggestuer, og giver udtryk for at jo mere hun ved, jo mere viden har hun lyst til at 
søge. Hun kan næsten ikke lægge pædagogikken fra sig, selv om hun oprindeligt kom ind i 
faget mere af nød end egentlig lyst, for som hun siger: 

”jeg brænder for det...jeg synes jo, jeg har de fire dejligste unger, jeg synes 
ikke, man kan andet end stå hver morgen og være glad, jeg synes, når de 
kommer ind der om morgenen, jeg bliver sådan helt forelsket i dem. Jeg har 
også nogle rigtig dejlige forældre, men jeg tror også, det hænger sammen 
med, at jeg siger tingene, som de er.” 

Opsamling 
Dagplejen har p.t. problemer med at rekruttere dagplejere i visse geografiske områder, 
men ikke pædagoger, og der er heller ikke generelt problemer med at fastholde medarbej-
derne, idet det svingende børnetal betyder, at de, der ikke ønsker at fortsætte i branchen, 
kan forlade den i perioder med få børn. Dvs. der udskilles en fast kerne af dagplejere, der 
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bliver i faget næsten til pensionsalderen. Der anvendes fortrinsvis horisontal funktionel 
fleksibilitet, idet den enkelte dagplejer stort set selv og alene er ansvarlig for sin daglige 
praksis. Der hentes hjælp og støtte dels fra legegrupper og dels fra pædagogerne, ligesom 
f.eks. læreplaner udarbejdes i fællesskab i legegrupperne. Tilsvarende gør sig gældende 
for dagplejepædagogerne, der også er selvstændigt ansvarlige for deres dagplejere, lige-
som de alle kan varetage dagplejekontorets funktioner f.eks. ift. sygemeldinger og forde-
ling af børn til gæstepleje. Den horisontale fleksibilitet modereres dog af brugen af speci-
aldagplejer, der ikke indgår i den normale fordeling, og som ikke kan erstattes af andre 
dagplejere, samtidig med at der også i en vis grad anvendes numerisk fleksibilitet, idet der 
også er tale om hyr og fyr ved store udsving i børnetallet. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige med 
overvægt af procesuafhængige, idet dagplejerne ikke har en faglig uddannelse med velde-
finerede kvalifikationer at trække på, men i høj grad må bruge deres personlighed og 
egenskaber så som empati, motivation, ansvarsbevidsthed/selvstændighed og fleksibilitet i 
arbejdet med børnene og forældrene. I forhold til de procesafhængige kvalifikationer stil-
les krav til såvel vurderende handlen som til selvstændig tænkning forstået som evne til at 
indleve sig i både børn og forældres behov. Der stilles ligeledes store krav til personalets 
kommunikative kvalifikationer. Der er forskel på medarbejdernes holdning til jobbet og 
dermed den faglige stolthed, idet nogle ser deres rolle som værende børnepassere, mens 
andre ser arbejdet som drejende sig om børns udvikling. Sidstnævnte gruppe lægger meget 
stor vægt på faglig udvikling og kvalitet i deres faglighed, bl.a. fordi de mener, at de fagli-
ge krav til deres arbejde er konstant stigende og har været det i en årrække, nu kræves der 
meget mere kvalitet og faglighed af dagplejerne end tilfældet var for år tilbage. 

Graden af dispositionsmulighed er inden for en meget vid ramme høj, arbejdet kræver stor 
selvstændighed og kan være ensomt. Tilsvarende er samspilsmulighederne begrænsede, da 
den enkelte det meste af tiden både er alene om planlægning og udførelse af det daglige 
arbejde med børnene. Kontakten med kollegerne er begrænset til 1 til 2 dage om ugen i 
legestuer og til andre fællesaktiviteter, hvor børnenes behov igen kan begrænse deltagel-
sen. Mulighederne for at bruge sine kvalifikationer er store, faktisk stilles der krav til an-
vendelsen af de faglige kvalifikationer dagligt af både børn og i lige så høj grad af foræl-
dre, måske kan man sige, at der næsten er behov for flere faglige kvalifikationer, end alle 
besidder. Muligheden for at udvikle sine kvalifikationer er rimelige, da der er et konstant 
krav om faglig udvikling, men da uddannelsesbudgettet er begrænset, og ikke mindst gæ-
steplejen sætter begrænsninger for dagplejernes deltagelse i uddannelse, får medarbejderne 
ikke fuldt ud deres behov opfyldt. Dog skal nævnes, at ikke alle er interesserede i uddan-
nelse, at ønskerne er svingende. Der gives også udtryk for, at det er svært at overskue mu-
lighederne og afgøre egne behov og ønsker til videreuddannelse, ligesom den travle dag-
ligdag sætter begrænsninger for deltagelsen. 

Der er ikke formuleret hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi, for-
trinsvis pga. inerti i forbindelse med kommunesammenlægninger og vakante lederstillin-
ger, men der arbejdes bevidst med medarbejderudvikling og sygefravær, selv om der også 
afventes en egentlig kommunal fraværspolitik. Dagplejepædagogerne arbejder med at 
spotte dagplejernes behov for udvikling og kurser. Medarbejderne efterspørger heller ikke 
direkte sådanne strategier, men efterspørger større regelmæssighed i afholdelse af MUS 
samtaler. Alle medarbejdere tilbydes uddannelse i den udstrækning, budgettet tillader, og 
igen fremhæves at dagplejernes situation ift uddannelse er bedre end pædagogernes pga. 
VEU godtgørelsen.. Uddannelsesstrategien synes at være en behovsfunderet GAP light top 
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down model delvis baseret på MUS samtaler og delvis på pædagogernes oplevelser ude i 
dagplejerne. De overordnede rammer for uddannelsesstrategien lægges af budgettet, men 
uddannelse og udvikling prioriteres som værende en vigtig del af dagplejens virke. Det 
skal bemærkes, at de refererede synspunkter pga. kommunesammenlægninger ikke nød-
vendigvis er gældende for hele den nye kommune, der som nævnt også først er i gang med 
at formulere en række politikker på det personalepolitiske område. 

CASE C 1 – døgninstitution 
I denne case indgår en nyansat leder, som er uddannet plejer og pædagog og har arbejdet 
inden for døgninstitutionsområdet i mere end 20 år bl.a. som pædagog på denne institution 
og leder på andre samt 1 pædagog, der har dels en HK fortid dels en fortid som SOSU 
assistent, men som valgte at blive pædagog i stedet for SOSU assistent efter at have arbej-
det med udviklingshæmmede og psykisk syge i en årrække. Hun ville egentlig fortsætte 
inden for dette felt som pædagog, men kom i praktik på en døgninstitution for unge og fik 
der interesse for ungeområdet. Efter endt uddannelse forsøgte hun sig med sin første inte-
resse på et specialbørnehjem, hvor de fleste børn rent faktisk døde, men greb efter 1 må-
ned her chancen for at komme til at arbejde med unge på denne institution, da den bød sig. 
Hun har nu været ansat på institutionen i 6 år. 

Organisation og arbejdsdeling  
Institutionen er en døgninstitution med plads til 6 unge i alderen 14-23 år med psyko-
sociale problemer, ingen voldelige eller unge med misbrugsproblemer. Opstår der vold, 
ryger de unge ud, får de misbrugsproblemer, får de et par chancer, men ingen form for 
truende adfærd accepteres. Kan forældrene ikke tage imod de unge, har institutionen en 
kontaktperson i den unges nærmiljø, der tager over. De unge kommer typisk hjemmefra, 
er smidt ud af efterskoler, eller der er tale om domsanbragte, men alle er frivilligt anbrag-
te, som lederen siger, ”der er ikke tremmer for vinduerne”. De unge er på institutionen 
mellem 1 og 3½ år, de domsanbragte måske kun ½ år. 

De fleste unge er nu lokale, da kommunalreformen og den kommunale overtagelse af de 
amtslige institutioner har betydet, at alle kommuner helst beholder de unge i egne institu-
tioner og kun nødigt henviser til institutioner i andre kommuner.  Institutionen er belig-
gende i en villa i et villakvarter i en mellemstor provinsby. Institutionen hørte før kommu-
nalreformen under Nordjyllands amt som et af fem døgncentre, men blev ved årsskiftet 
06/07 overtaget af en kommune med godt 65.000 indbyggere. Den er den eneste kommu-
nale institution af sin art. Institutionen som sådan har eksisteret i over 20 år. 

De unge henvises af kommunens anbringelsesteam, der består af pædagoger og socialråd-
givere, men teoretisk er det institutionen selv, der tager beslutning om optagelse af den 
enkelte, der i sidste ende også selv skal samtykke, før der bliver tale om en anbringelse. 
Institutionen har en tilsynsførende i teamet, som sender mulige emner til høring på institu-
tionen, som gerne suppleres med besøg af den unges sagsbehandler, derefter tages der 
samlet i institutionen stilling til, om man kan arbejde med den unge, og om vedkommende 
passer i huset, f.eks. kan huset ikke rumme to borderline på en gang. I praksis får instituti-
onen af og til pålæg fra kommunen om tage den unge, selv om man har meldt negativt 
tilbage på den første henvendelse eller allerede har fyldt alle pladser op. Lederen siger 
herom: 
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”…så får vi et pålæg om at tage dem,…det er kommunen nu, og det er bespa-
relse, og så vil de ikke anbringe uden om kommunen på et privat opholdssted 
eller på en anden døgninstitution inden for en anden kommune, de vil bruge 
dem, de har her…også selv om vi ikke har en ledig plads, så presser de en me-
re ind.” 

Institutionens pædagoger bestemmer, hvornår den unge er klar til at komme ud og bo for 
sig selv, men også her er kommunen begyndt at blande sig ved at foreslå enkelte unge 
viderevisiteret for at få plads til nye. Det giver anledning til konflikt, idet det er institutio-
nens klare opfattelse, at pædagogerne er her, og det er dem, der arbejder med de unge, så 
det skal socialrådgiverne ikke blande sig i. 

Der er ansat 6 pædagoger samt en leder, der hidtil har været pædagog på institutionen, 
men som nu er fuldtidsleder på to institutioner samt en studerende, dog er der ingen stude-
rende lige i øjeblikket. Kønsfordelingen blandt personalet er fifty fifty, og det er udtryk for 
en bevidst strategi. 

Alle pædagogerne er fuldtidsansatte 37 timer om ugen, alle går i vagt, og da institutionen 
nu alene dækker 365 dage om året (før var der samarbejde om fælles weekend dækning 
med en anden amtslig institution, således at hver anden weekend var fri), mangler den 
mandskabstimer. De ansattes timer slår ganske enkelt ikke til, så der bruges konstant vika-
rer. Døgnvagten går fra kl. 14.00 til 15.00 næste dag, derudover møder en ekstra aftenvagt 
ind alle hverdage kl.14. - 22 eller 23 alt efter dagsprogrammet, i weekenden er der altid 
kun en på vagt. Førhen var der tre på vagt om aftenen, pædagogen siger herom: 

”det vi har fået i stedet for at være tre på arbejde, det er en ekstra ung.” 

Der er en fast vagtplan, der kører over ti uger, men kun indtil jul og ferier så er den ikke 
fast længere, da helligdagene skal fordeles ligeligt. Juleaften holdes lukket, men alligevel 
ikke mere lukket, end at der er en pædagog på tilkaldevagt, da det sker, at en ung må hen-
tes hos forældrene. Der sættes aldrig to vikarer på vagt alene. Lederen står for udarbejdel-
se af vagtplaner.  

Lederen er ansvarlig for institutionens budget og har råderet over det, bortset fra at der 
ikke må flyttes fra løn til drift. Men også her er det nye tider, så han har ikke set et regn-
skab i 10 måneder, så han har ingen anelse om, hvad han har brugt indtil nu. Regnskabet 
laves af kommunen, tidligere af amtet, der sendte månedsregnskaber til institutionen med 
opgørelse af % forbrug på alle poster. Budgetforudsætningen er en belægningsprocent på 
75, men lederen ved ikke, om det så tilsvarende forudsættes, at lønudgifterne er 75 %. 

Personaleanvendelse og –planlægning 
Da institutionen er en socialpædagogisk foranstaltning, er den indrettet og fungerer den 
som et privat hjem, lederen udtrykker det således: 

”vi har alle de praktiske opgaver, som et almindeligt hjem har, vi er bare en 
stor familie med 7 børn, 7 unge og det gør det ikke nemmere. Vi har ikke no-
gen husmor, vi har ingen, vi har os selv.” 

Så pædagogerne varetager alle funktioner på institutionen, en del sammen med de unge, 
der eksempelvis selv laver mad og står for rengøring af egne værelser, en aktivitet der skal 
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udføres tilfredsstillende for at udløse lommepenge. Pædagogerne handler ind, gør rent i 
fællesområderne osv. i dagtimerne, mens de unge er i skole eller på arbejde. Det er et be-
vidst valg, da opfattelsen er, at de unge har meget at se til ved bare at tage vare på sig selv, 
da deres tilværelser er meget problemfyldte. Rengøringen foregår om onsdagen, hvor væ-
relserne efterfølgende checkes og godkendes af pædagogerne. 

Hver mandag holdes husmøde, hvor de unge har mulighed for at fremlægge ting, de gerne 
vil have diskuteret, ting de er utilfredse med eller bare gerne vil have vendt. Ligesom pæ-
dagogerne har mulighed for at fremlægge ting f.eks. planlagte initiativer, ændringer i per-
sonalet osv. Derfor er der den ene pædagog på vagt indtil kl. 23 mandag og onsdag, da 
disse aktiviteter afstedkommer behov for ekstra tid, der skal måske følges op på noget, 
noget skaber uro etc.. 

Udover den praktiske træning arbejdes der naturligvis pædagogisk med de unge. Lederen 
siger herom:  

”det er den træning de får her, socialpædagogisk træning. Det er ikke kun 
mad og det der, vi har samtaler med dem, men ikke på terapeutisk plan, men 
om hvordan går det derhjemme, hvad kan vi hjælpe dig med, hvad er dit pro-
blem, hvad er det, du går og tænker lige nu, nogle er måske kede af det, så har 
vi sådan nogle snakke med de unge, og det kører sådan jævnligt, det kan lige-
så godt være, der kommer en og snakker med mig, når jeg sidder her, eller 
pædagogen der lige tager en cruise på en times tid med armen ud af vinduet, 
så behøver man ikke kigge hinanden i øjnene, så kan man få snakket en masse 
der. Det er mange forskellige måder, og forældrene er selvfølgelig også en del 
af det.” 

Der tages i høj grad udgangspunkt i den enkelte unges problematik i behandlingen, der 
tilrettelægges specielt til hver enkelt, under hensyntagen til hvor den unge er lige nu. Le-
deren giver et eksempel herpå: 

”der er mange problematikker, der gør det. Men vi er meget large ifht vores 
behandling af de unge. Lige nu har vi en ung, der stort set er hjemme ved mor 
hver eneste nat og sove, og det er spørgsmålet, om kommunen vil blive ved 
med at betale for det, men det er, fordi hun kun er 3 år indeni, så hun skal ha-
ve lov til at være den, hun er lige nu, og så kan vi måske opbygge den tillid til 
hende, så hun kan være her noget mere på sigt, og så kan vi give hende noget 
pædagogik, når hun så er her noget mere, men det er det der lange, lange 
træk, hvad hun har fået kørt ind i løbet af 15 år, kører vi ikke af i løbet af tre 
dage. Så skal man ikke arbejde her, så er ens ambitionsniveau for højt.” 

Hver ung har tilknyttet en primær person, og en sekundær, en tredje er tilknyttet forældre-
ne, så den unge i tilfælde af kontroverser med forældrene har sin egen primær person, der 
ikke skal inddrages i begges synspunkter dvs. have to roller i den samme. Der er i øjeblik-
ket 7 unge på institutionen, dvs. der er overbelægning, men 6 ansatte, dvs. en pædagog har 
to unge, og det er lige i overkanten rent arbejdsmæssigt. Primærpersonen er overordnet 
ansvarlig for sine unge, tidligere indbefattede det også tilbud om yderligere behandling og 
inddragelse af andre fagpersoner f. eks. psykologer, men den kommunale struktur gør, at 
kommandovejen er blevet længere, idet den enkelte pædagog skal spørge sin leder, der 
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igen skal spørge den ansvarlige i kommunen. Det får medarbejderne til at overveje deres 
stilling en ekstra gang: 

”jeg gider ikke arbejde på sådan en arbejdsplads, hvor jeg ikke kan ringe til 
nogen, fordi jeg skal spørge xx først, og så skal han gå videre. Det er jeg ikke 
vant til. Jeg er vant til på min gamle arbejdsplads, at da måtte man ringe til 
dem, man havde lyst til, og hvis jeg havde brug for at snakke med min forstan-
der, så ringede til ham… havde jeg brug for en psykolog, så ringede jeg til 
psykologen…sådan fungerer dagligdagen ikke længere.” 

Primærpersonen er ansvarlig for udarbejdelse af behandlingsplaner og afrapporteringer for 
sine unge, men lederen har ”det sidste fingeraftryk”. Behandlingsplanerne indeholder 
langsigtede mål og delmål samt pædagogiske mål. Primærpersonen er overordnet ansvar-
lig for planen, men den diskuteres på personalemøderne, der også fungerer som behand-
lingsmøder, hvor alle kan bidrage med deres syn på og observationer af den unge. Det vil 
sige, alle er primærperson på mindst en ung, men deltager i arbejdet med alle de unge, og 
hvis den unge har behov for hjælp, samtale eller andet i en vagt, hvor primærpersonen 
ikke er der, tager den vagthavende affære, der ventes ikke på primærpersonen, som heller 
ikke tilkaldes. Kun i specielle tilfælde, hvor det skønnes at være forsvarligt, får den unge 
besked på at tage problemet op med sin kontaktperson, når denne møder ind. 

Da personaletimerne ikke slår til, anvendes konstant vikarer til dækning af weekendtimer. 
Det er en regel, at der aldrig er to vikarer på vagt sammen. Ved personaleplanlægningen 
tages også hensyn til kønsfordelingen, helst ikke to mænd sammen, da der som regel er 
flest piger blandt de unge (lige nu er det 4 piger og 3 drenge, på et tidspunkt var der 6 pi-
ger og 1 dreng). Der tages også hensyn til, at pigerne får mulighed for at lave pigeting med 
de kvindelige pædagoger og drengene drengeting med de mandlige, f.eks. en pigetur til 
Kbh. i efterårsferien med en af de kvindelige pædagoger.  

Dagens arbejde overleveres hver dag mellem 14. og 15 fra den ene vagt til den anden, men 
overarbejde skal begrænses mest muligt, så det er ikke velset, at en pædagog bliver længe-
re end sin vagt, selv om det fagligt kunne begrundes ift. en af de unge, der måske har be-
hov for snak om et eller andet, der er sket i løbet af dagen, eller der er ting, der burde føl-
ges op på. Medarbejderen siger herom: 

”det er holdningen i xx kommune, at der kommer andre på arbejde efter mig, 
så det tager de bare over.” 

Det betyder, at medarbejderne af og til går hjem med en følelse af, at de ikke har gjort 
deres arbejde tilfredsstillende. At de har leveret en vare, der ikke er i orden. 

Personalepolitiske strategier  
Der er ikke rekrutteringsproblemer på området, da der er ledige pædagoger i regionen, 
men det kan være svært at finde at finde de rette folk, dvs. pædagoger der har erfaring fra 
arbejde inden for samme arbejdsområde, som kan arbejde i døgnvagter, og som har sam-
me pædagogiske grundholdninger som stedet. Der gøres udstrakt brug af vikarer, hvorfor 
der også stilles krav til ansøgere på dette felt, idet man foretrækker uddannede pædagoger 
eller studerende inden for de pædagogiske uddannelser. Hver ansøger vurderes også ift. 
arbejdet, der jo indebærer, at man er alene med og har ansvaret for 7 unge også om natten. 
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Pga. kommunalreformen og dens betydning for institutionen samt ansættelse af ny leder er 
der ikke udarbejdet egentlige personalepolitikker på nogen områder, der arbejdes dog med 
nogle principper. F.eks. tilstræbes en ligelig kønsfordeling blandt personalet, hvilket vil 
sige, at hvis en mand rejser ansættes ikke en kvinde. Der er udelukkende ansat pædagoger 
og f.eks. ingen ufaglært som husmor, fordi det prioriteres at arbejde med de huslige pligter 
som en del af det pædagogiske arbejde med de unge, og fordi det vurderes, at det meste af 
det, der foregår på institutionen også i dagtimerne, er pædagogisk arbejde, ligesom der 
kommer mange gode snakke ud af at lave mad sammen. Der ønskes heller ikke pædagog-
studerende i øvelsespraktik, først i 1. lønnede praktik. 

Det er ikke svært at fastholde personalet, der har en høj anciennitet, 1 har været der i over 
10 år og to i over 5 år. Den tidligere afdelingsleder havde været på stedet i over 15 år. Le-
deren betegner det som både godt og skidt: 

”jeg tror, man har godt af at komme ud og prøve noget andet, se en anden 
verden. Man kan godt blive sådan lidt, jamen det er sådan verden ser ud, og 
så kan man ikke flytte den. Det fornemmer jeg engang imellem, at sådan er 
det…der er nogen, der mangler lige at komme ud og se en anden verden”  

Denne problematik bliver accentueret af, at institutionen nu er overgået til en kommune, 
der dels først skal finde sine ben ift. selve det at drive døgninstitution dels ikke har samme 
tilbud, som amtet havde. Det gør det svært for de medarbejdere, der har været på instituti-
onen længe, at de skal vænne sig til en anden virkelighed, de er med lederens ord ”blevet 
lullet noget i søvn” ift., at tingene skal forblive, som de var under den amtslige administra-
tion.  Lederen kunne f.eks. godt tænke sig, at medarbejderne prøvede at arbejde med andre 
former for pædagogik, så en anden både pædagogisk og administrativ verden. ”Der er 
meget plejer, og det er meget svært at flytte.”  Derfor arbejdes der med udvikling, men i et 
roligt tempo, lederen udtrykker det sådan: 

” lige nu er det meget med at have ro på og eftertænksomhed og sige nu må I 
lige tænke jer om to gange, før vi begynder at lave om, for det er rigeligt, at vi 
er kommet ind under xx kommune. Jeg skal ikke lige til at lave om på pædago-
gik og normer her i huset. Det skal de lige have ro til.” 

Omvendt er der medarbejdere, der næsten vil for meget, som, lederen synes, skal bremses 
lidt. Lederen kunne godt tænke sig at arbejde med en form for rotationsordning med en 
lignende institution, men p.t. er der ikke nogen i kommunen. Af samme grund er det svært 
for lederen at finde relevante sparringspartnere ift. ledelsesspørgsmål. 

Lige nu arbejdes med faglig udvikling på personalemøderne, der afholdes hver fredag, 
hvor der tages faglige emner op til diskussion, ofte i forbindelse med snakken om de kon-
krete unge. På disse møder kan der også afholdes en form for supervision, hvor der f.eks. 
inviteres psykologer, der superviserer institutionens arbejde med den enkelte unge. Der er 
også lavet et tre dages arrangement (betalt af amtet) med en privat konsulent ift. sorg og 
krise, som meget er det, de unge er præget af.  Derudover er der 2 dage om året med per-
sonaleudvikling, ofte med en privat konsulent. Der arrangeres også jævnligt heldagsmøder 
for institutionen, ambitionen er 1 gang månedligt, hvor fredagsmøderne bliver til et hel-
dagsmøde. Her diskuteres faglige emner, men også en fælles overordnet pædagogisk linje 
og f.eks. kommunikation. Også det at have studerende opfattes som udviklende, hver stu-
derende tilknyttes 2 vejledere, og denne opgave går på skift. At have studerende tvinger 
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medarbejderne til at forholde sig til egen praksis, da der bliver spurgt til den, og det, pæ-
dagogen gør, skal forklares for den studerende. De studerende har et fast punkt på dagsor-
denen til personalemøderne: 

”og det er, at de er undrende over for de ting, vi gør her i huset. F.eks. hvorfor 
har vi aldrig gryder på bordet her, jamen det er, fordi de skal lære sådan al-
mindelig pli. Når de så kommer ud for sig selv, så ved de godt, hvordan tinge-
ne skal være. Så kan man ikke bare sige, sådan er det bare, så er man nødt til 
at tænke sig om, hvorfor har vi egentlig sådan en regel, det er ikke en regel, 
det er en norm.” 

Da kursusbudgettet er begrænset, omkring 20.000 kr., (pga. kommunesammenlægningen 
har lederen ikke fuldt overblik over sit budget), besluttes anvendelsen heraf i fællesskab 
på personalemøderne, dog sådan at lederen har det sidste ord, hvis flere har ønsket samme 
kurser. Der sendes kursustilbud til institutionen, som diskuteres på personalemøderne, og 
de enkelte medarbejdere kan også komme til lederen og bede om et kursus, eller der ar-
rangeres fælles deltagelse for alle medarbejdere i et fagligt arrangement f.eks. en work-
shop. Dyre kurser kan der kun sendes en af sted til, og der kan man blive enige om at prio-
ritere dem, der har været der længst. Men de fleste midler anvendes på supervision, som 
der har været tradition for i amtet, der havde en helt anden udviklings- og uddannelsespo-
litik end kommunen. P.t. er det uafklaret om supervision skal indgå i uddannelsesbudget-
tet, eller om det bliver en post som en del af udgiften pr. ung. Medarbejderen ser ikke lyst 
på fremtiden ift. uddannelse og supervision, hun siger: 

”Jeg tror ikke på, det bliver meget bedre, plus vi får ikke noget supervision og 
i forhold til efteruddannelse, jaeh vi er på efteruddannelse i år, men det er, 
fordi amtet var så flink at sende én lille pose penge med os. I stedet for at sen-
de pengene med til xx kommune betalte de for vores uddannelse i år…Jeg har 
mistet lidt troen på det hele heroppe, og også mistet troen på mine kollegaer, 
fordi jeg føler, at det hele ligesom skrider.” 

Institutionen har et meget lavt sygefravær, modsat størstedelen af pædagogområdet, og 
ingen langtidssyge. Men alderssammensætningen, alle er mellem 40 og 50+ undtagen vi-
karen, peger på behov for en seniorpolitik. Det er imidlertid generelt svært at rekruttere 
yngre medarbejdere pga. døgnvagterne, idet de dårligt kan kombineres med at være børne-
familie. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Som nævnt er brugen af uddannelse under forandring pga. overgangen fra at være en 
amtslig institution til en kommunal. Amtet havde meget fokus på uddannelse, hver medar-
bejder havde en uddannelsesplan fem år frem, og døgninstitutionerne havde en fælleskon-
to at trække på til længerevarende uddannelse for pædagogerne, ligesom amtet arrangere-
de uddannelsesdage for alle ansatte på døgninstitutionerne. Det var en stor arbejdsplads, 
hvorfor man satsede på at arrangere egen uddannelse frem for at købe pladser på ordinære 
uddannelser. Der var derfor et udbygget samarbejde med et par private konsulenter, som 
medarbejderne kendte og var trygge ved, og som i sagens natur har præget medarbejder-
nes opfattelse af både uddannelse og pædagogik meget. Derudover var det indarbejdet, at 
pædagogerne fik supervision hos de samme private konsulenter. Kommunens praksis er, at 
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supervision og faglige arrangementer skal varetages af kommunens egne folk f.eks. PPS 
psykologerne, og det har afstedkommet, at institutionens medarbejdere har sagt nej tak til 
tilbudet. Kun helt specielle ting købes uden for. Årsagen, til at det ikke fungerede, ser le-
deren sådan: 

”det er der tålmodigheden måske lige skulle op og vende, de gamle pædago-
ger har ikke den tålmodighed, de siger, det er det, vi har fået de sidste ti år, 
det vil vi stadigvæk have. Men det kan vi måske ikke få, så vi skal ud og have 
noget andet, og det kan være nogle af folkene fra xx kommune, og dem er de 
måske ikke helt trygge ved, fordi det er nogle nye personer, og kan de så give 
os det, vi er vant til at få...og det er den evige diskussion lige nu…i stedet for 
og  prøve og vende det til noget positivt og se, hvad kan de så give os af nyt.” 

Medarbejderne har mistet tilliden til kommunens egne folk, idet de gav udtryk for, at de 
ikke mente, at de kunne give dem, det de havde brug for. Det vil sige, at den nye politik og 
kommunens hele håndtering af døgninstitutionen skaber problemer for institutionen, bl.a. 
får det den interviewede medarbejder til at overveje sin fremtid på institutionen. Hun si-
ger: 

”det kommer jo fra et højere ledelsesmæssigt plan end også xx, som er min le-
der jo. Altså hvor vi jo tidligere har været vant til at have en meget, meget 
dygtig forstander, som simpelthen havde evnen til at høre, hvad der blev sagt 
og se, hvad der foregik, og trods det han ikke var fysisk tilstede her hele tiden, 
så havde han altid fingeren på pulsen, han vidste, hvilke unge, vi havde, han 
kendte de unge, og han kendte os, og man blev godt behandlet. Jeg var ikke i 
tvivl, han kæmpede altid vores kamp. Vi var vant til faktisk ikke at skulle bede 
om noget, fordi inden du kunne tænke på, det kunne også være, jeg kunne få 
det og det af min arbejdsplads, så var vi egentlig blevet tilbudt det.” 

Medarbejderen giver klart udtryk for, at det ikke er arbejdet som sådan eller institutionen 
som sådan, der får hende til at overveje at søge andet job, men den overordnede ledelses-
struktur, der i denne kommune er mere hierarkisk, end den var tidligere: 

”jeg kan godt lide mit arbejde, og jeg kan godt lide at arbejde med de unge, 
og jeg synes selv, at jeg er god til mit arbejde, så jeg synes, det vil være træls 
at skulle væk fra det, men jeg har ikke lyst til at arbejde på den her måde, jeg 
har ikke lyst til at beslutninger bare bliver taget hen over hovedet på os, vi er 
vant til at være med til at tage beslutninger, vi er vant til at være en del af alt, 
og det er vi ikke mere.” 

Medarbejderen ser en række opståede problemer også på det kollegiale plan som følger af 
mangel på uddannelse, at den enkelte medarbejder ikke får den nødvendige hjælp til at 
håndtere de unge, de arbejder med, og det skaber problemer på mange leder. Det vil sige, 
der er stort behov for at få afklaret den uddannelsesmæssige situation og politikken på 
området. 
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Opsamling 
Døgninstitutionen har generelt ikke problemer med at rekruttere personale pga. relativ stor 
ledighed blandt pædagogerne, men det kan være svært at finde de helt rigtige medarbejde-
re pga. døgnvagterne og kravet om erfaring fra lignende institutioner. Der er heller ingen 
fastholdelsesproblemer, snarere tværtimod lederen så gerne, at medarbejderne fik nye im-
pulser andre steder fra f.eks. i form af en rotationsordning. På institutionen anvendes hori-
sontal funktionel fleksibilitet, idet strukturen er helt flad i institutionen, hierarkiet er ift. 
den kommunale forvaltning, dvs. den enkelte pædagog er ansvarlig for sit arbejde med de 
unge, dog specielt for dem de er primærpersoner på og varetager alle funktioner i huset. 
Arbejdet kan være ensomt, da man er alene på vagt undtagen i aftenvagten, og ansvaret 
derfor tilsvarende stort, man skal træffe beslutninger her og nu. Faglig sparring er derfor 
meget nødvendig, og den fås bl.a. på personalemøder og ved supervision, som der p.t. er 
uklarhed omkring. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige med 
overvægt af procesafhængige, og der kræves en pædagogisk uddannelse som forudsætning 
for at arbejde på institutionen. Derudover er det nødvendigt med egenskaber som motiva-
tion, ansvarsbevidsthed/selvstændighed og fleksibilitet, idet arbejdet med de unge og deres 
forældre kræver evne til at sætte sig ind i den enkeltes situation samt evne til at tage ofte 
hurtige beslutninger. I forhold til de procesafhængige kvalifikationer stilles krav til såvel 
vurderende handlen som til selvstændig tænkning forstået som evne til at indleve sig i 
både børn og forældres behov. Der stilles ligeledes store krav til personalets kommunika-
tive kvalifikationer. Fagstoltheden er stor, idet det vigtigste for medarbejderne er at give 
den enkelte unge lige nøjagtig det, vedkommende har brug for. Det er vigtigt for medar-
bejderne at kunne gå hjem fra vagt og føle, at de har gjort en anstændig indsats. 

Graden af dispositionsmulighed er meget høj, arbejdet kræver stor selvstændighed og kan 
være ensomt, idet der skal tages selvstændig stilling til mange forhold. Den nye struktur 
har dog betydet, at medarbejderne føler dispositionsmulighederne indskrænkes ift. tidlige-
re, og det opfattes som en forringelse af arbejdsvilkårene, fordi det hæmmer den enkelte 
medarbejder i at udføre sit arbejde på en for dem fagligt tilfredsstillende måde. Omvendt 
er samspilsmulighederne begrænsede, da den enkelte det meste af tiden er alene på arbejde 
og derfor alene om udførelsen af det daglige arbejde med de unge. Dog drøftes de unge på 
personalemøderne, hvor der aftales en fælles behandlingsplan. Mulighederne for at anven-
de sine kvalifikationer er store, der stilles krav til anvendelsen af de faglige kvalifikationer 
dagligt af de unge, faktisk føler medarbejderne sig af og til fagligt udfordret udover egne 
muligheder, og derfor lægger de så stor vægt på supervision. Muligheden for at udvikle 
sine kvalifikationer er gode, måske mindre end tidligere, da der er et konstant krav om 
faglig udvikling dels specifikt fra de forskellige typer unge, der arbejdes med dels gene-
relt, men da uddannelsesbudgettet nu er begrænset, får medarbejderne ikke fuldt ud deres 
behov opfyldt og specielt ikke deres behov for supervision ift. deres arbejde med den en-
kelte unge.  

Der er ikke formuleret hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi, for-
trinsvis pga. inerti i forbindelse med kommunesammenlægningen og lederskifte. Medar-
bejderne efterspørger heller ikke direkte sådanne strategier, men først og fremmest mere 
inddragelse i de generelle beslutninger. Alle medarbejdere tilbydes uddannelse i den ud-
strækning, budgettet tillader. Uddannelsesstrategien må karakteriseres som værende en 
bottom up, da uddannelsesinitiativer besluttes i fællesskab på personalemøderne. 





 

Kapitel 3. Konklusion 
Med dette kapitel vil vi ved at samle konklusionerne fra de enkelte cases forsøge at be-
skrive hhv. en branche-, en virksomheds- og en jobprofil, der beskriver faktorer af betyd-
ning for det pædagogiske arbejdsområde inden for SOSU-branchens brug af VEU. 

Brancheprofil 
Vi har i denne analyse begrænset os til kommunalt drevne institutioner inden for dagpleje, 
daginstitutioner samt døgninstitutioner for unge dvs. kun en del af det pædagogiske områ-
de inden for branchen. Størstedelen af branchen er offentlig, drevet af kommunerne, og 
enkeltvirksomhederne er af meget varierende størrelse afhængig af bl.a. beliggenhed og 
prioriteringer i den pågældende kommune. Der er en hel del private institutioner på områ-
det, men de drives stort set ikke med profit for øje, men mere med udgangspunkt i pæda-
gogiske grundholdninger og fungerer derfor som sådan ikke som markedsmæssige kon-
kurrenter til de offentlige institutioner. De drives ligeledes hovedsageligt for offentlige 
midler. 

Det, at branchen er kommunalt drevet, betyder, at institutionerne er underlagt dels politisk 
bestemte krav til service dvs. normeringer, og dels politisk bestemte budgetter, en af vores 
cases viser til eksempel, at den kommune udregner normeringer i daginstitutioner ud fra 
en fordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 70/30. Det, at den er skattefinansieret, 
gør også, at der er stor medieinteresse for det aktuelle serviceniveau og de økonomiske 
dispositioner jf. eksempelvis debatten om lukkedage i daginstitutionerne, men uden dog at 
gå ned i målene med arbejdet, hvorfor man kan sige, at der mangler politiske målsætnin-
ger ud over de økonomiske på området. Lederne på de enkelte institutioner får således 
tildelt et budget med op til ganske mange frihedsgrader, og de refererer til både en foræl-
drebestyrelse og en forvaltningsledelse, samtidig med at de kigges over skulderen af of-
fentligheden.  

De enkelte institutioner er således af meget varierende størrelse og er forskelligt organise-
ret, men med store ligheder hvorfor vi som hovedregel vil karakterisere branchen som 
temmelig hierarkisk opbygget med brug af mange mellemledere/teamledere. På den enkel-
te institution er hierarkiet mere af navn end af gavn, da medarbejderne i udstrakt grad selv 
planlægger, tilrettelægger og udfører deres arbejde ud fra nogle overordnede rammer, der 
dog også langt hen ad vejen er fastlagt i fællesskab af hele personalet. For dagplejernes 
vedkommende er selvforvaltningen total, idet de udelukkende selv er ansvarlige for plan-
lægningen og udførelsen af deres arbejde. 

Branchen er meget beskæftigelsestung, og langt størstedelen af de ansatte er kvinder. Kva-
lifikationskravene varierer fra det beskedne, dvs. ufaglært til det meget specifikke og kræ-
vende, udmøntet ved krav om en pædagoguddannelse. Kvalifikationskravene har været 
stigende over tid, således at der f.eks. også er kommet nye uddannelser til i form af 
PGU’en og meritpædagoguddannelsen for de ufaglærte, selv om der dog endnu ikke stilles 
krav om, at ufaglærte skal have eller tage disse uddannelser som forudsætninger for at 
arbejde inden for området. Samtidig er branchen karakteriseret ved et stadigt krav om 
yderligere kvalificering, idet der dels kontinuerligt dukker nye problemtyper blandt børne-
ne og de unge op, f.eks. nye diagnoser som ADHD, dels stilles der flere og andre krav fra 
såvel politikere som forældre, dels dukker der nye pædagogiske retninger op, og dels sæt-
tes der fokus på forskellige temaer f.eks. nu børnemiljø. Politisk ser vi nu i kølvandet på 
PISA undersøgelserne krav om læringsmål i daginstitutionerne og dagplejen, dvs. hvor 
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fokus før var på pasning af børnene, er det nu på udvikling og læring. Dog samtidig med 
at kommunerne arbejder med pasningsgaranti for de 0-6-årige. Hvilket sandsynligvis 
hænger sammen med, at servicetilbudstankegangen i løbet af de sidste 10-15 har holdt sit 
indtog i branchen og dermed også nye pædagogiske teorier og grundholdninger, idet en 
individualiseret tilgang til den enkelte kræver en anden pædagogisk praksis end en gruppe 
tilgang, som var det fremherskende før. Det er således et kendetegn for branchen, at der 
konstant stilles flere og nye krav til medarbejdernes arbejde og dermed deres kvalifikatio-
ner. Disse nye krav kan få betydning for, hvilke typer arbejdskraft der skal rekrutteres. Vi 
har for eksempel på dagplejeområdet set, at skiftet i fokus ikke er uproblematisk, idet dag-
plejen tidligere har tiltrukket medarbejdere, der var lidt lonely riders, der blev tiltrukket af 
muligheden for at arbejde alene uden andres indblanding, hvilket giver disse medarbejdere 
problemer i dag, hvor kravet om udvikling betyder et større samarbejde med de øvrige 
dagplejere og flere fælles aktiviteter. På pædagogområdet ses tilsvarende problemer ift. 
stigende dokumentationskrav, der opleves som snærende ift. de medarbejdere, der, som en 
af lederne udtrykte det, var vant til at ”føle ligesom”. 

Et andet kendetegn ved branchen, som hænger sammen med de stigende og ændrede krav, 
er, at der bliver flere børn pr. voksen, hvilket betyder stigende arbejdsintensitet med deraf 
følgende stress og belastningsproblemer, idet medarbejderne ofte går hjem med en følelse 
af ikke at have udført deres arbejde tilfredsstillende. Også det fysiske arbejdsmiljø påvir-
kes og forringes, idet f.eks. støjniveauet stiger. Alligevel er det påfaldende, at arbejdsglæ-
den er stor blandt det pædagogiske personale. 

Modsat landet generelt og hovedstadsområdet i særdeleshed oplever branchen i Nordjyl-
land kun rekrutteringsproblemer ift. dagplejere, hvilket hænger sammen med en ift. be-
folkningstallet stor produktion af pædagoger, således at ledigheden blandt den faggruppe 
er højere end den gennemsnitlige ledighed. Skønt ledigheden er lav, er det ikke svært at 
rekruttere pædagogmedhjælpere, måske fordi de stillinger ofte søges af unge, der skal vi-
dere i uddannelsessystemet, og som institutionerne også foretrækker i jobbene. 

På trods af at en del pædagoger søger over i andre erhverv, ses der ikke problemer ift. at 
fastholde personalet, idet gennemsnitsancienniteten for hele området er høj. Specielt på 
dagplejeområdet ses en tendens til udskillelse af en kernearbejdskraft i forbindelse med 
svingninger i børnetallet, der betyder udskillelse af dem, der ikke rigtig passer ind. For de 
modne pædagogers vedkommende kan man næsten tale om stavnsbinding, idet lønsums-
styringen betyder, at de har svært ved at skifte job, fordi de er for dyre for institutionerne. 
Af samme årsag er situationen sådan, at lederne kunne ønske sig lidt mere rotation for at 
give medarbejderne nye impulser. Den høje anciennitet betyder også kommende senior-
problemer, dels fordi en stor del af medarbejderne snart er i halvtredserne og er usikre på, 
hvor længe de kan blive i branchen, dels fordi de gennemsnitligt går på efterløn som 61-
årige, hvilket betyder et stort behov for arbejdskraft inden for en overskuelig årrække. 

På den baggrund kunne man forvente, at branchen havde dels en formuleret rekrutterings-
strategi og dels en klar og målrettet fastholdelses- og udviklingsstrategi for medarbejder-
ne. Det synes imidlertid ikke at være tilfældet i udtalt grad. Samtlige vores institutioner og 
forvaltninger har f.eks. ikke en formuleret seniorpolitik, og det må anses for en personale-
politisk ubekymrethed, der kan give fremtidige problemer. Der gives udtryk for, at der er 
meget snak om problemet også fra politisk hold, men ingen aktion. En forklaring herpå 
kunne være, at det ikke kan gøres udgiftsneutralt, hvilket er mantraet på området i øjeblik-
ket. Retfærdigvis bør det nævnes, at kommunalreformen har bevirket, at kommunerne i 
det seneste år har været mere eller mindre underdrejet ift. formulering af personalepolitik-
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ker. Området er præget at et stort sygefravær, der dog på trods af den stigende arbejdsbe-
lastning på den enkelte institution endnu ikke har givet anledning til formulering af fra-
værspolitikker.  

Branchen karakteriseres heller ikke af en formuleret uddannelsesstrategi. Fælles er, at ud-
dannelsesbudgetterne vurderes at være for små ift. behovene, flere karakteriserer dem som 
latterlige. De ufaglærte medarbejdere er derfor bedre stillet rent uddannelsesmæssigt end 
pædagogerne, idet de kan anvende uddannelse, der giver adgang til lønkompensation, og 
som derfor også er gratis for institutionerne. Bortset fra vikarudgifterne som i sig selv sæt-
ter grænser for uddannelsesaktiviteten, idet det ikke er urealistisk for institutionerne at stå 
i en situation, hvor der nok er råd til at sende medarbejderne på uddannelse, men der er 
ikke penge til vikarer. Uddannelsesbehovene ses som værende meget fagspecifikke dvs. 
procesafhængige kvalifikationer prioriteres højt. Uddannelsesbehovene dækkes kortsigtet 
og nærmest som her og nu behov, der har været forsøg med at give erfarne pædagoger 
diplomuddannelser, men det blev stoppet igen, hvorfor der nu går mange rundt med halve 
uddannelser. Dagplejerne oplever at få grundkurser efter flere års ansættelse. Fremover 
tilbydes alle ledere en diplomuddannelse i ledelse.   

For pædagogernes vedkommende ses der ikke samarbejde med bestemte eller særlige ud-
dannelsesinstitutioner, idet der også i høj grad anvendes private firmaer og konsulenter. 
For de ufaglærtes vedkommende ses et velfungerende samarbejde med den nærmeste SO-
SU-skole og pædagogseminarierne, men generelt må det konkluderes, at der er tale om en 
betydelig grad af dekobling mellem efterspørgselsformulering og udbud. Uddannelsesstra-
tegien må samlet karakteriseres som en smal, besparelsespræget og kortsigtet strategi. 

Virksomhedsprofil 
De enkelte virksomhedsprofiler er beskrevet i forbindelse med hver case. De viser klart, at 
alle arbejdspladser er unikke i deres personalepraksis, hvilket er en afgørende indsigt for 
de uddannelsesinstitutioner, der skal imødekomme VEU-efterspørgslen. Der kan også 
laves en generel opsamling på casene, hvilket vi nu vil forsøge. 

De enkelte institutioner er forskellige, bl.a. ift. deres ydelse og målgruppe dvs. om der er 
tale om en dagplejer, en daginstitution eller en døgninstitution. Alle institutionerne er dog 
karakteriseret ved, at produktionen af ydelser bestemmer arbejdstidens placering f.eks. 
skæve vagter i daginstitutionerne og nattevagter i døgninstitutionerne og længde til ek-
sempel dagplejernes arbejdstid på 48 timer/uge samt planlægningen af det daglige arbejde, 
samt at arbejdsbelastningen bestemmes suverænt af brugerne, som flere af pædagogerne 
giver udtryk for, bestemmer tilstanden i børnegruppen dagens forløb. Den enkelte medar-
bejder kan således kun til en vis grad planlægge sit daglige arbejde, som vi har set, må 
planerne ofte ændres.  

Samtlige institutioner, er yderligere karakteriseret ved, at ikke bare arbejdstidens place-
ring, men også dens intensitet bestemmes af brugernes behov, og at der kan være store 
variationer heri over arbejdsdagen, f.eks. sover de små børn til middag, tilsvarende åbner 
daginstitutionerne meget tidligt og lukker sent af hensyn til få brugere, men den største 
belastning er mellem 8.30 og 15.30. Det er årsag til skæve arbejdstider og delvis udbredt 
anvendelse af deltid, idet det gør det nemmere at få timerne til at gå op i den sidste nede. 

Kvalifikationskravene varierer fra dagpleje til institution, idet dagplejen fortrinsvis anven-
der ufaglært arbejdskraft, selv om det nu opleves, at en del pædagogisk uddannede søger 
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job som dagplejer, mens institutionerne fortrinsvis eller ligefrem udelukkende anvender 
pædagoger. Mens tendensen på landsplan er, at man i specielt daginstitutionerne erstatter 
pædagoger med ufaglærte, viser vores materiale næsten den modsatte tendens, at der bli-
ver flere pædagoger og færre medhjælpere i institutionerne. Hvilket formentlig skyldes 
ledigheden blandt pædagoger i Nordjylland. Fælles for området er, at der i udstrakt grad 
efterspørges procesafhængige kvalifikationer men i tæt sammenhæng med procesuafhæn-
gige, idet det pædagogiske arbejde i høj grad stiller krav til f.eks. medarbejdernes ansvar-
lighed og indfølingsevne. For de ufaglærtes vedkommende er der tale om sidemandsoplæ-
ring, idet pædagogmedhjælperne instrueres af det øvrige personale på stuen, mens dagple-
jerne er føl hos en erfaren dagplejer i en kort periode. I forhold til pædagogstuderende har 
man alle steder en plan for praktikvejledernes opgaver og funktionen går på skift mellem 
medarbejderne, idet funktionen betragtes som en hjælp til faglig udvikling, men også som 
tidkrævende, da praktikvejlederen næsten konstant skal redegøre for sin egen praksis. 

Institutionerne anvender hovedsageligt horisontal funktionel fleksibilitet, idet medarbej-
derne anvendes til alle typer grundarbejdsopgaver, flere steder uddannes specialister inden 
for forskellige områder, men mest ift. de aktiviteter, der tilbydes børnene. Dagplejen er 
atypisk, idet der her også anvendes temporær fleksibilitet i forbindelse med svingende 
børnetal, kombineret med horisontal funktionel fleksibilitet og udvikling af en kernear-
bejdsstyrke. Inden for kernen ses en tendens til en intern jobstige, idet der anvendes kon-
taktpersoner i legegrupperne og specialdagplejere til børn med ganske særlige behov. 

Institutionerne har generelt ikke en formuleret rekrutteringspolitik, men alle har alligevel 
retningslinier for nyansættelser, f.eks. tilstræber alle en så ligelig kønsfordeling som mu-
ligt, for daginstitutionerne har det mest form af et ønske, da der er meget få mænd på om-
rådet, mens døgninstitutionen, hvor der er flere mænd, har det som et must. Da aldersfor-
delingen alle steder hælder til den modne side, har alle også en hensigt om at ansætte yng-
re medarbejdere for at sikre en ligelig aldersfordeling også. Alle stiller krav om, at nyan-
satte arbejder inden for institutionens pædagogiske grundlag, og endelig ansætter man kun 
pædagoger et par steder, en præference der udspringer af den pædagogiske grundholdning. 

Alle institutioner arbejder meget med faglig udvikling af medarbejderne som følge af sta-
digt ændrede krav til institutionernes virksomhed og tilbyder efteruddannelse efter en top 
down model kombineret med en udbudsmodel. Hertil skal dog bemærkes, at holdningerne 
er delte ift. uddannelsesinstitutionernes kataloger, idet de spænder fra den leder, der kon-
sekvent smider dem i skraldespanden til den dagplejer, der savner overblik over sine ud-
dannelsesmuligheder. Enkelte har lagt en strategi for institutionens udvikling og dermed 
behovet for medarbejderkvalifikationer, dvs. top down, og er aktivt opsøgende over for 
udbyderne, mens flertallet ud fra udbuddet aftaler uddannelsesindsatsen på personalemø-
der. Alle institutioner lægger som sagt stor vægt på, ja næsten kræver faglig udvikling af 
medarbejderne og arbejder med det på personalemøder og personaledage. Alle medarbej-
dere finder dog uddannelsesindsatsen utilstrækkelig, og enkelte finder kravet om faglig 
udvikling krævende og nærmest belastende, da ansvaret for det i høj grad er personligt. 
Uddannelsesaktiviteterne synes kun i begrænset omfang at indgå i en decideret personale-
politisk strategi i forbindelse med f.eks. fastholdelse af medarbejdere, også set i lyset af 
den høje gennemsnitsalder. Da vikarbudgetterne er så begrænsede, dækker medarbejderne 
i udstrakt grad hinanden ved sygdom, ferier og kursusdeltagelse, en strategi der virker 
belastende på medarbejderne specielt ved større kursussatsninger. Det bevirker, at de får 
en lidt ambivalent holdning til kursusdeltagelse, fordi det kan medføre større arbejdsbe-
lastning for kollegerne. 
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Ingen af institutionerne har formuleret en afviklingspolitik eller seniorpolitik, selv om en 
stor del af medarbejderne har rundet de 40 og en del også de 50 og efterspørger sådanne 
ordninger, fordi de er usikre på, om de kan holde til arbejdet helt frem til pensionsalderen. 
Her skal det bemærkes, at usikkerheden går mindst lige så meget på det mentale som på 
det fysiske, idet flere giver udtryk for bekymring for, om de fortsat kan give børn og for-
ældre det, de har brug for. De ansvarlige for fremtidig rekruttering og personalepolitisk 
oprustning forekommer således ikke at være indstillede på nogen kvalificeringspolitisk 
offensiv. 

Ledernes roller synes at være personafhængige, dog forekommer samtlige institutioner 
formelt set at være hierarkisk ledede med leder, souschef og evt. teamledere, men i praksis 
er ledelsesstilen de fleste steder inkluderende, således at strukturen bliver flad, da de væ-
sentligste beslutninger tages i fællesskab på personalemøderne. Hertil skal bemærkes, at 
netop denne stil gør lederens rolle meget personafhængig, og derfor kan give problemer 
ift., at ledelsen opfattes som værende usynlig.  

Der anvendes forskellige modeller til uddannelsesplanlægning fra reaktiv bottom up også 
kaldet katalogmarked til proaktiv top down GAP model. 

Institutionerne anvender mange forskellige kursusudbydere, der kan ikke tegnes et enty-
digt billede, f.eks. opererer mange private kursusudbydere og konsulenter på området. De 
faglige organisationer udbyder kurser, kommuner arrangerer kurser og naturligvis de of-
fentlige skoler. For de ufaglærtes vedkommende anvendes SOSU skolerne i udstrakt grad, 
og ikke uvæsentlig her er muligheden for lønrefusion, hvilket generelt betyder, at disse 
faggrupper har nemmere ved at få uddannelse end pædagogerne. Enkelte institutioner har 
et godt og velfungerende samarbejde med den lokale SOSU- skole eller et af seminarierne 
og anvender disses uddannelseskonsulenter til at udvikle kursustilbud specielt til instituti-
onen, hvilket kan tydes som en kobling, i hvert fald løs kobling, mellem efterspørgsels- og 
udbudssiden. Ellers må det sammenfattende konkluderes, at der er tale om en betydelig 
grad af dekobling mellem de to parter, idet der er tale om mangelfuld kortlægning af be-
hovene, de skabes ofte af udbuddet, kortsigtethed i efterspørgslen, hvad der må tages som 
indikatorer på dekobling. 

Person- og jobprofiler 
Der kan ud fra vores materiale beskrives en række person- og jobprofiler f.eks. tilsynsfø-
rende pædagog i dagplejen, leder i daginstitution, dagplejer, pædagogmedhjælper, pæda-
gog (det kan være i dag- eller døgninstitution), vi vil koncentrere os om de 3 sidste og så-
ledes beskrive 3 overordnede person- og jobprofiler i branchen: 

 

1. Ufaglært i dagplejen, dagplejer. Der stilles krav om procesafhængige kvalifikati-
oner ift. rutiniseret og vurderende handlen samt krav til selvstændig tænkning, og 
ligeledes krav om procesuafhængige kvalifikationer så som fleksibilitet, ansvarlig-
hed og perception. 
Dispositionsmulighederne – er endog meget store, da den enkelte dagplejer ikke 
bare bestemmer sit eget pædagogiske udgangspunkt og grundlag, men også selv 
bestemmer over tilrettelæggelsen af sin arbejdsdag med de givne rammer børnenes 
behov sætter og de aktiviteter, der udføres med børnene. Der er ingen daglig leder, 
der planlægger eller bestemmer over udførelsen af det daglige arbejde. Dagpleje-
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formidlingen har naturligvis nogle overordnede mål for de enkelte dagplejer, f.eks. 
at børnene skal have en sund og forsvarlig kost, og at dagplejerne skal lave forskel-
lige aktiviteter med børnene, herunder deltage i legegrupperne, og den tilsynsfø-
rende pædagog har naturligvis en vis kontrolfunktion ift. hertil, men tjener først og 
fremmest som pædagogisk rådgiver og sparringspartner for dagplejerne. En af 
dagplejerne giver udtryk for, at en ufaglært faktisk ikke kan finde andet job med så 
store dispositionsmuligheder. Men med til billedet hører, at selve jobbet, da det ud-
føres i dagplejernes hjem, påvirker også dagplejernes familie, idet der stilles krav 
til hjemmets fysiske indretning, der er rygeregler og regler for husdyrhold. 
Samspilsmulighederne – interaktionen med kollegerne – er ringe. De fleste dag-
plejere mødes med kollegerne i legegrupperne og/eller til andre aktiviteter 1-2 
gange om ugen. Der er således ikke umiddelbart grobund for at udvikle nære kol-
legiale relationer og tætte kollegiale samarbejder. Da ikke alle dagplejere trives 
med det, og da opfattelsen er, at kvaliteten i arbejdet med børnene stiger ved mere 
samarbejde, arbejdes der meget med at skabe mere samarbejde og mulighed for, at 
alle dagplejere i legegruppen kender hinandens børn både af hensyn til børnene ift. 
gæstepleje, men også af hensyn til mulighederne for at dagplejerne kan give hin-
anden faglig sparring ift. det enkelte barn.   
Mulighederne for at bruge og udvikle sine kvalifikationer vægtes meget for-
skelligt i denne jobprofil. Nogle personer er kommet ind i jobbet, fordi de havde 
små børn selv og derfor ligeså godt kunne passe et par stykker mere og ser ikke 
noget større behov for yderligere faglig udvikling. Mens andre er startet i jobbet af 
andre grunde eller undervejs er blevet interesseret i at udvikle sig fagligt. Der stil-
les generelt krav til faglig udvikling nu, og mulighederne herfor er rimelige, speci-
elt fordi som tidligere nævnt denne jobprofil har mulighed for VEU godtgørelse, 
men igen begrænses af gæsteplejekapaciteten. De, der ønsker en egentlig kompe-
tencegivende uddannelse f.eks. en PGU eller en meritpædagog, kunne ønske sig 
bedre muligheder. Også dem, der har et ønske om mere uddannelse, men er usikre 
på hvilke former, kunne ønske sig bedre muligheder og et bedre overblik over mu-
lighederne. De, der har gennemført en PGU, ønsker bedre muligheder for at følge 
op på denne uddannelse.  

2. Pædagogmedhjælper - Der stilles krav om procesafhængige kvalifikationer ift. 
rutiniseret og vurderende handlen samt krav til selvstændig tænkning, og ligeledes 
krav om procesuafhængige kvalifikationer så som fleksibilitet, ansvarlighed og 
perception. 
Dispositionsmulighederne kan variere, men er generelt store, idet pædagogmed-
hjælperne de fleste steder indgår i arbejdet på lige fod med pædagogerne og vare-
tager de samme arbejdsfunktioner. Det vil sige, pædagogmedhjælperen er tilknyttet 
en stue sammen med en eller flere pædagoger, og de tilrettelægger og gennemfører 
i fællesskab ud fra en i institutionen vedtaget overordnet plan det daglige arbejde 
og de daglige aktiviteter med børnene. Andre steder anvendes pædagogmedhjæl-
perne til mere praktisk betonede opgaver som f.eks. oprydning og vask, og her er 
dispositionsmulighederne mindre, idet disse praktiske gøremål skemasætter dagene 
på en anden måde. 
Samspilsmulighederne er gode, idet arbejdet udføres i et tæt samarbejde med kol-
legerne. Faktisk er et godt samarbejde en forudsætning for jobbets udførelse. Inter-
viewpersonerne beskriver også et godt kollegialt samarbejde, der vægtes meget 
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højt, idet interaktionen med kollegerne beskrives som en meget om ikke den væ-
sentligste faktor for medarbejdernes tilfredshed i jobbet. 
Mulighederne for at bruge og udvide sine kvalifikationer vægtes generelt højt 
og vurderes at være rimelige, men ikke tilstrækkelige, idet der udtrykkes ønske 
om, at de gerne vil udfordres yderligere rent fagligt, ligesom de gerne vil have bed-
re muligheder for at dygtiggøre sig inden for deres fag, f.eks. muligheden for at ta-
ge en PGU. De, der har taget en PGU, mangler muligheder for at følge op på den 
rent fagligt.  

3. Pædagog - Der stilles grundlæggende krav om en pædagoguddannelse og krav om 
procesafhængige kvalifikationer ift. rutiniseret og vurderende handlen samt krav til 
selvstændig tænkning, og ligeledes krav om procesuafhængige kvalifikationer så 
som fleksibilitet, ansvarlighed og perception. 
Dispositionsmulighederne er gode, idet pædagogerne inden for overordnede 
rammer og pædagogiske udgangspunkter, som de selv har været med til at fastlæg-
ge for den enkelte institution, selv planlægger og gennemfører det daglige arbejde. 
De er derudover primær- eller kontaktperson for et eller flere børn, som de bl.a. er 
ansvarlige for udarbejdelse af udviklings-, lære- eller behandlingsplan for, ligesom 
de er ansvarlige for kontakten til og samarbejdet med barnets forældre. Lederen 
blander sig typisk ikke i udførelsen af det daglige arbejde, deltager nogle steder i 
en vis udstrækning i det, men så på lige fod med pædagogerne. Begrænsningerne 
sættes hovedsageligt af børnene eller udefra kommende faktorer, f.eks. beskrives at 
planlagte aktiviteter må ændres pga. børnenes humør eller pga. kollegers sygdom, 
vejrlig eller lign.  . 
Samspilsmulighederne er rigtig gode, er faktisk en forudsætning for udførelsen af 
arbejdet. I en institution beskrives eksempelvis en sag med en pædagog, der, som 
det siges, kørte sit eget løb og lavede egne regler, hvilket førte til afskedigelse. Ar-
bejdet kan kun udføres i tæt samarbejde med både kolleger og børnenes forældre. 
Det kollegiale samarbejde vægtes også højt af alle interviewpersonerne og beskri-
ves som om ikke det mest betydningsfulde i arbejdet. I det hele taget vægtes de 
mellemmenneskelige relationer meget højt, og de beskrives som værende årsag til 
pædagogernes generelle arbejdsglæde. 
Mulighederne for at bruge og udvide sine kvalifikationer er store og vægtes 
også højt, fagstoltheden og ønsket om at gøre et godt stykke arbejde betyder meget 
for pædagogerne, og er samtidig deres achillehæl, idet det er oplevelsen af ikke at 
yde en fagligt forsvarlig indsats, der stresser og frustrerer dem. Hermed siges også, 
at mulighederne kunne være bedre, at arbejdsforholdene ikke er optimale ift. brug 
af egne kvalifikationer. Institutionerne arbejder generelt meget med faglig udvik-
ling og stiller krav herom, hvilket i visse tilfælde på trods af ønske om det samme 
opleves som en byrde af medarbejderne, fordi uddannelsesmulighederne er så be-
grænsede, at det bliver en personlig opgave f.eks. at få læst op på nu teori etc. I den 
udstrækning budgetterne tillader det, og det er meget begrænset, tilskyndes til ud-
dannelse, som alle medarbejdere er interesserede i. 

Generelt om branchens efterspørgsel af og brug af VEU 
Generelt må der siges at være mange indikatorer på decideret dekobling mellem efterpørg-
sels- og udbudssiden på området, idet kun enkelte institutioner har et udbredt samarbejde 
med udbyderne og som hovedregel kun med en enkelt udbyder. Hvilket sandsynligvis 
hænger sammen med to ting: 1) en generel mangel på strategisk anvendelse af efteruddan-
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nelse, brugen af VEU er meget kortsigtet for ikke at sige reaktiv og præget af her og nu 
behov samt 2) mangel på et institutionaliseret mødested for matchning mellem efterspørg-
sel og udbud. 

Kommunerne har ikke formuleret generelle politikker for institutionernes arbejde med 
medarbejderudvikling og fastholdelse, herunder uddannelsesindsatsen, delvis pga. kom-
munal reformen, så det påhviler de enkelte institutioner at udarbejde sådanne strategier. 
Da de varierer meget i størrelse, og lederrollen til en vis grad afhænger af lederens egen 
opfattelse heraf, samtidig med at uddannelsesbudgetterne er meget små, er de fleste insti-
tutioner præget af mangel på systematisk kortlægning dels af medarbejdernes kvalifikatio-
ner og behov og dels af institutionernes fremtidige kvalifikationsbehov, samtidig med at 
der hovedsageligt fokuseres på imødekommelse af her og nu behov f.eks. ift. udefrakom-
mende krav eller projekter eller behov affødt af nye og ændrede krav til branchen. Dette 
sammen med en meget stor mangfoldighed i udbuddet er indikatorer på en dekobling ift. 
matchning mellem udbud og efterspørgsel. 

Den ikke systematiske og ikke tilstrækkelig ift. medarbejdernes ønsker og behov brug af 
VEU medfører også, at der opstår et skisma mellem medarbejdernes positive indstilling til 
efteruddannelse og deres uopfyldte ambitioner. I en tid med behov for at fastholde medar-
bejderne kan det i sig selv blive en væsentlig problematik. 

Konkret viser rapportens cases bl.a. et behov for kurser inden for emner som kommunika-
tion og generel pædagogisk teori, grundkurser, brush up kurser og kurser i nye tiltag som 
læreplaner osv. 

Til slut skal vi pointere, at analysen har vist, at det er muligt at beskrive fælles profiler for 
branchen og virksomhederne, men at det samtidigt er vigtigt at holde sig for øje, at de en-
kelte institutioner og virksomheder også er unikke pga. dels deres kontekstafhængighed og 
dels de individuelle handlevalg. Det bør dog ikke forhindre branchens virksomheder i at 
tænke og handle mere bevidst på personale- og kvalificeringsfronten. 
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Virksomhedslederinterviewguide 
 

A: Om virksomheden, branche og medarbejdere 

• Kort om virksomheden generelt og dens udvikling fra grundlæggelse 
indtil nu? 

a. Virksomhedens type: off./privat, del af større koncern/org. eller enkelt-
mandsejet, størrelse 

b. Hovedaktiviteter: produkt, kvalitet/kvantitet 
c. Teknologianvendelse/udvikling heri 
d. Generel udvikling (vækst, stabilitet eller nedgang) 
e. Den nuværende forretningssituation/markedssituation, eksport eller hjem-

memarked 

 

• Lidt om branchen og virksomhedens plads i den? 
a. Generel udvikling teknologisk og markedsmæssigt/konkurrencesituation  
b. Virksomhedernes størrelse, kræves meget kapital for at starte en ny virk-

somhed i branchen? 
c. Udsving i efterspørgsel?  

i. Sæsonbetonet, konjunkturafhængig branche? 
ii. Politisk styret/afhængig af offentlige budgetter 

 

• Virksomhedens organisation? 
a. hvordan er virksomheden organiseret, linieproduktion, serieproduktion, 

selvstyrende grupper etc., flow fra produktionsstart til slut 
b. hvilke typer jobfunktioner i de forskellige afdelinger 
c. hvordan anvendes medarbejderne, skifter de mellem forskellige funktioner, 

horisontalt og vertikalt? Generelle eller specialiserede jobfunktioner? Inter-
ne jobstiger? 

d. bestemte kvalifikationskrav til bestemte jobtyper – ønskes bestemte uddan-
nelser på forhånd til bestemte jobtyper eller oplæring 

e. e Dagarbejde eller skiftehold, hel- eller deltidsansættelser, mulighed for 
fleksibel arbejdstid 

 

• Beskæftigelsen i de forskellige afdelinger 
a. Aktuelt og historisk, evt. sæsonudsving m. anvendelse af løsarbejde-

re/vikarer 
b. Antal, kønsfordeling, alder, anciennitet  
c. Uddannelsestyper, faglært/ufaglært,  
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B: Personalepolitik  
1) Hvordan rekrutteres medarbejdere? 

a) Krav om særlig uddannelse eller særlige kvalifikationer ved indgangen? Generelle 
kvalifikationer versus virksomhedsinterne (oplæring) 

b) Krav til procesuafhængige kvalifikationer? 
c) Hvis intern oplæring, hvordan er så et typisk forløb? Hvem er ansvarlig for oplæ-

ring? 
i) Fordelingen mellem brugen af arbejdspladsoplæring, sidemandsoplæring, og 

intern/ekstern VEU? 
d) Arbejdskraftsudbud: Har i oplevet problemer med rekruttering af kvalificeret per-

sonale? (årsager?) 
i)  Hvis ja, hvad gør I så i den anledning: ændringer på organiseringen af arbejds-

funktionerne, siger nej til ordrer/sænker serviceniveauet, bruger udenlandsk ar-
bejdskraft, andet? 

e) Bruger I AF, A-kasser, udd. inst, annoncer, via egne medarbejdere eller? Har I en 
venteliste? 

 

2) Fastholdelse af medarbejdere? 
(a) Forsøger I at skabe en fast kerne af arbejdskraft ? hvilke typer af ar-

bejdskraft er der tale om her? 
(b)  Bruger i efteruddannelse som middel til fastholdelse?  
(c) Har I en formuleret udviklingspolitik?  
(d) Forsøger I at holde på seniorerne/udskyde efterlønnen - Seniorpolitik?  

 

3) Afvikling af medarbejdere? 
a) Bruger I uddannelse som buffer?   
b) Har I en pool af medarbejdere, der kan hentes ind og ud ? 
c) Giver I tilbud om uddannelse til afskedigede mhp. at stille dem bedre ? 
d) Hvordan har i ellers håndteret denne situation: SIFU, mindst kvalificeret/bestemte 

kvalifikationstyper eller…? 
 

4) Udvikling af medarbejderne 
(a) Hvordan bruger I efteruddannelse?  
(b) Bruger I uddannelsesplanlægning? Hvordan? 
(c) Hvordan organiseres efteruddannelsesindsatsen? Inddrages tillidsman-

den, samarbejdsudvalget, medarbejderne? Eller begrundes den udeluk-
kende i teknologi/markedskrav? 

(d) Hvilke kvalifikationer ser I gerne medarbejderne tilegner sig?  
(e) Hvordan forholder I til realkompetencevurdering? 
(f) Svarer medarbejdernes ønsker til jeres? 
(g) Har i et egentligt uddannelsesbudget? 
(h) Giver uddannelse mulighed for ”forfremmelse”/andre jobfunktioner el-

ler mere i løn? 
(i) Anvendes uddannelse ligeligt på de forskellige medarbejdertyper, eller 

mere på nogle end andre? 



Appendiks 1 

 

Social – og sundhedsbranchen i Nordjylland II – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 75 

(j) Hvordan er medarbejdernes motivation ift. uddannelse? Er der forskelle 
medarbejdertyperne imellem? 

(k) Kan tilbud om uddannelse skabe problemer blandt medarbejderne? 
(l) Opleves der barrierer ift. uddannelse, i givet fald hvilke? 

 

C: Efteruddannelsesindsatsen 
 

1. Hvilke uddannelsesudbydere bruger I? AMU, specialskoler, leverandører, 
andre? Og hvorfor lige dem? 

2. Hvordan etableres kontakte mellem jer og udbyderne? 
3. Hvordan samarbejder I med udbyderne? 
4. Hvordan oplever I kvaliteten/udbyttet af udbydernes uddannelsestilbud? 
5. Har I oplevet at have uddannelsesbehov, der ikke kunne dækkes af mulige 

udbydere? 
6. Samarbejder i med andre virksomheder om uddannelsesindsatsen? 
7. Har I generelle kommentarer til udbydernes ageren eller ønsker? 

 

D: De industrielle relationer 
a) Har I et samarbejdsudvalg – hvordan bruger I det? 
b) Har I tradition for at inddrage medarbejderne i beslutninger om arbejdets or-

ganisering? 
c) Bruger I MUS samtaler? 
d) Har I et uddannelsesudvalg  
e) Hvordan bruger I overenskomsternes bestemmelser om uddannelse? 
f) Har I en holdning til brug af den nye uddannelsesfond? (hvor det er relevant) 
g) Hvordan oplever du, samarbejdet med medarbejderne fungerer? Generelt og 

specielt ift. uddannelsesindsatsen  
h) Hvordan oplever du medarbejdernes tilfredshed ift. uddannelsesindsatsen – er 

I enige om hvilke kvalifikationer, der er behov for i virksomheden, eller er 
der grobund for konflikter? 
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Interviewguide ansatte 
 

Baggrundsspørgsmål 
 

1. Hvordan ser dit tidligere karriereforløb ud? (tidligere ansættelser) 
2. Hvilke(n) uddannelse(r) har du? (grundskole/erhvervsskole/gymnasial/ 

videregående/efteruddannelse) 
3. Hvad har dine overvejelser været i forhold til valg af job og uddannelse?  
4. Har det været let at få arbejde inden for dit fag? 
5. Har du familie og hvilken betydning har det i forhold til job og uddan-

nelse. 
6. Hvor langt har du på arbejde? 

 

Hvorfor søgte du jobbet? 
 

1. Hvornår, hvordan og hvorfor fik du jobbet? 
2. Stilles der særlige krav til ”indgangsniveau” for nye medarbejdere? 
3. Hvordan oplevede du indkøringsperioden? 
4. Hvor meget gøres der ud af at hjælpe en nyansat tilrette? 
5. Hvor lang tid gik der inden du følte dig kompetent til at udføre dit job godt 

nok? 
6. Føler du dig sikker i din ansættelse? 

 

Beskriv hvad dit arbejde består i? 
 

1. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? (Forskellige jobfunktioner, kaffepau-
ser, intensitet, arbejdstid etc.) 

2. Hvad er vigtigt for dig i forhold til dit arbejde? 
3. Kan du beskrive fordele og ulemper ved jobbet? 
4. Disposition/indflydelse: Hvor meget betyder det for dig, at have indflydelse 

på hvordan dine arbejdsopgaver skal løses? 
5. Interaktion/socialt: Hvordan fungerer det faglige samarbejde med kolleger? 

Hvordan er det sociale liv på arbejdspladsen? 
6. Kvalifikationer/udvikling: Føler du dig udfordret i det daglige arbejde? 

Hvor meget betyder det for dig, at have indflydelse på dit arbejdsliv her på 
stedet? Er det et drømmejob for dig eller et skridt på vejen? 

7. Er du tilfreds med lønnen?  
8. Hvordan er klimaet generelt mellem ledelse, TR og ansatte? 
9. Hvordan oplever du sammenhængen mellem dit arbejde og dit privatliv? 
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Hvor vigtig er faglig og personlig udvikling for dig? 
 

1. Har du måttet lære meget nyt siden din ansættelse? 
2. Har dit arbejdes karakter forandret sig de seneste år? 
3. Er du interesseret i efteruddannelse? 
4. Får du den efteruddannelse du gerne vil have? 
5. Hvem bestemmer hvornår du kan (skal) af sted? 
6. Hvem bestemmer hvad indholdet på kurserne skal være? 
7. Hvor meget efteruddannelse har du været på? 
8. Hvordan oplevede du forløbet? 
9. Får du råd og hjælp fra din TR eller fagforening i spørgsmål om efterud-

dannelse? 
10. Er der opbakning fra ledelsen i forhold til efteruddannelse? 
11. Afsættes der tid og resurser? 
12. Hvad er holdningerne til efteruddannelse blandt de ansatte? 
13. Er der uddannelsesplanlægning på virksomheden? (hvem omfattes, tids-

horisont, hvilke uddannelser, SU) 
14. Vil du helst på virksomhedsrelevant uddannelse eller vil du hellere delta-

ge i uddannelse der ikke nødvendigvis er relevant for din arbejdsplads? 
15. Hvilken rolle spiller egne ønsker om efteruddannelse? 
16. Er efteruddannelse noget du taler med kollegerne om til dagligt eller på 

klubmøder? 
17. Tror du, du kan du klare dig på arbejdsmarkedet uden VEU? 
18. Har du talt med en uddannelseskonsulent omkring dine behov for efter-

uddannelse? 
 

Fremtiden?  
 

1. Kunne du tænke dig at blive på samme arbejdsplads? 
2. Hvilke arbejdsfunktioner kunne du tænke dig at have? 
3. Har du en karriereplan? Forventninger/forhåbninger til fremtidigt arbejdsliv?  
4. Har du behov for forandringer i arbejdslivet: arbejdsformen/arbejdspresset? 
5. Kunne du have lyst til nedsat tid/seniorordninger? 
6. Hvornår har du planer om efterløn/pension? 
7. Hvordan ønsker du, at dit arbejdsliv ser ud om 10 år? 
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