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6. APRIL 2019
DEMONSTRATION FOR MINIMUMSNORMERING I VEJLE

BØRN ER EN INVESTERING
Den 6 april 2019 gik mere end 70.000 forældre på gaden landet over, fordi vi ønsker minimumsnormeringer i 
daginstitutioner. Det er et opråb, der ikke kan eller bør overhøres. 
I Vejle deltog over 700 forældre, børn, bedsteforældre og fagpersoner i opråbet. Budskabet var klart; vi vil 
have forsvarlige rammer for vores børn i daginstitutionerne. Vi vil have minimumsnormeringer, der skal 
gælde hele dagen for alle børn. Det holder vi fast i, både før, under og efter valgkampen. 

Vi ønsker minimumsnormerigner på én voksen til tre børn i vuggestue og én voksen til seks børn i 
børnehave, det gør vi på baggrund af anbefalinger fra fagpersoner og eksperter på området. I Vejle 
Kommune er vi på papiret tæt på disse normeringer, og Vejle fremhæves af både politikere og medier som 
en kommune, der prioriterer daginstitutionerne højt i budgetterne. Så vi må spørge os selv; hvorfor deltager 
så mange forældre og fagpersoner i Vejle, i opråbet om bedre rammer for vores børn i daginstitutionerne? 
Det gør vi, fordi tallene på papirerne ikke stemmer overens med den hverdag, der opleves i 
daginstitutionerne. En gennemgående fortælling fra forældre og pædagoger er, at der er underbemanding 
i ydertimerne, og at personalet ofte må gå fra til andre opgaver end samvær med børnene. Dette er også 
realiteten i Vejle. Derfor er det vigtigt at præcisere, at minimumsnormeringer skal udregnes på baggrund af 
de voksne, der er TIL STEDE med 
børnene, og skal gælde HELE 
DAGEN for ALLE BØRN. Hvis det 
skal lykkes, skal der øremærkes 
reelle økonomiske midler hertil. 

Det er derfor, vi har lavet 
denne gave til jer. En gave, 
der indeholder taler fra 
demonstrationen den 6. april og fortællinger fra den virkelighed, der opleves i Vejles daginstitutioner. En 
virkelighed, hvor det ikke altid er til at få øje på en voksen, og hvor de voksne, som er der, yder maximalt hver 
dag for at se, høre og møde alle børn - men de kan naturligvis ikke være flere steder på én gang. Vores børn 
lærer alt for tidligt og på en alt for ubarmhjertig måde, at de er overladt til sig selv og hinanden, da der ingen 
voksne kommer, når de har brug for det. Det kan vi ikke være bekendt. Vores børn har ret til og brug for, at vi 
voksne tager ansvar for at skabe de bedste betingelser for de vigtigste år i deres udvikling - de år, hvor de skal 
lære alt fra at spise og gå på toilettet, til at regulere følelser, håndtere konflikter og indgå i relationer. Det er 
ikke nok, at det ser pænt ud på papiret - det skal kunne mærkes i institutionerne hver dag. 

Vi ønsker, at børnene i Vejle Kommune skal have mulighed for tilknytning til en voksen, når de er i 
daginstitution, så de er trygge og kan udvikle sig, og vi ønsker, at forældre skal kunne føle sig trygge ved at 
aflevere deres børn i  Vejle Kommunes institutioner.
Dette forudsætter, at der er pædagoger nok til at tage sig af børnene, at der er ordentlige arbejdsforhold og 
et godt arbejdsmiljø. Det er politikernes ansvar at løse denne opgave, uanset om de befinder sig på statsligt 
eller kommunalt niveau

Vi håber, at de samlede fortællinger fra forældre og fagpersoner i Vejle vil give jer indsigt i de rammer vores 
børn har i daginstitutionerne, og at denne indsigt vil give jer vilje og mod til at forbedre disse rammer, så 
vores børn får bedre vilkår for at udvikle sig og trives.

På vegne af forældre og børn i Vejle Kommune

Hanne Nissen Boer og Lars J. Ankersen

Vores børn har ret til og brug for, at vi voksne tager ansvar 
for at skabe de bedste betingelser for de vigtigste år i deres 

udvikling - de år, hvor de skal lære alt fra at spise og gå på 
toilettet, til at regulere følelser, håndtere konflikter og indgå i 
relationer. Det er ikke nok, at det ser pænt ud på papiret - 

det skal kunne mærkes i institutionerne hver dag.

”

”
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Kære alle sammen
Hvor er det super dejligt at se så mange engagerede 
forældre og tak for, at I har taget mange skønne børn 
med! 
Hvor er det sejt, at I er kommet så mange og tusind 
tak til de mange mange mennesker, der har bidraget 
til, at det her kan lade sig gøre! Det er jo helt vildt, at 
alt det her er opstået på nogle få uger uden nogen 
formel organisering, men bare med en masse ildsjæle, 
der har fundet sammen. Og tænk lige på, at der står 
forældre i hele landet lige nu samme med os (sidst 
jeg hørte et tal, var det 57 byer landet over med 
demonstrationer). 
Jeg hedder Anne Sofie, og jeg er mor til Laurits, der 
går i børnehave og Thea, der går i vuggestue.
Jeg er bare en helt almindelig mor ligesom jer andre. 
Jeg er ikke specielt vild med at stille mig op foran så 
mange mennesker. Men der er noget, jeg rigtig gerne 
vil sige:  
Kære Politikere røde, blå, gule, grønne, lilla – alle 
sammen ”DET BETALER SIG AT INVESTERE I SMÅ 
MENNESKER” Vi har faktisk ikke råd til at lade være! 
For de er vores fremtid, og det er i de allerførste år af 
deres liv, vi kan gøre en forskel.   
Jeg gætter på, at alle i forældre er her, fordi I kan 
mærke langt ind i jeres maver og hjerter, at der skal 
flere voksne i vuggestuer, dagplejer og børnehaver. 

Der skal være voksne nok til at give vores børn kram, 
nærvær, irettesættelser, oplevelser, ro - og til lære 
dem, hvordan man er en god ven. Jeg kan i hvert fald 
mærke det i maven. Det er sådan set argument nok 
i sig selv, for at sikre ordentlige normeringer. Men 
kære politikere DET KAN FAKTISK OGSÅ BETALE SIG AT 
INVESTERE i SMÅ MENNESKER.    
Jeg har længe håbet på, at det var okay, det vi 
afleverede vores børn til. Jeg kunne simpelthen 
ikke holde tanken om andet ud. Jeg var nødt til at 
fortælle mig selv, at de var gode hænder, når jeg tog 
på arbejde. Det er de på sin vis også, for jeg oplever 
dygtige, hårdtarbejdende pædagoger, som børnene er 
vilde med. Og en ledelse, som gør et rigtig godt stykke 
arbejde for at få tingene til at hænge sammen. 1000-
tak til jer alle sammen fordi I kæmper for at give vores 
børn en god dag. 
Men det værste er, at det alligevel ikke er godt 
nok. Om morgenen er de få pædagoger nødt til 
at koncentrere sig om dem, der har svært ved at 
blive afleveret – imens en stor flok andre børn må 
lege selv, selvom de måske også godt kunne bruge 
en stille start på børnehavedagen på skødet af en 
voksen. Om eftermiddagen er der stort set kun en 
gårdvagt-ordning på en stor legeplads med rigtig 
mange eftermiddagstrætte børn. Hvor er stilletiden 
og eftermiddagsroen henne? Og hvor er den voksne, 

En mors tale ved Demonstration for minimumsnormeringer i Vejle, 6. april 2019 
Af Anne Sofie Bygballe Stjernholm

DET KAN BETALE SIG AT INVESTERE 
I SMÅ MENNESKER

som skal guide børnene på rette spor, når der opstår 
knapt så gode ideer, til hvordan man leger i en 
børnegruppe?
Det er ikke godt nok! Det kan jeg mærke i min mave! 
Og det kan blive rigtig dyrt, hvis vi Ikke investere i de 
her små mennesker!
Det er vi også nødt til at få 
politikere og embedsmænd 
med slips til at forstå med deres 
hjerner – vores mavefornemmelse 
er desværre ikke nok. Det er 
dem i Økonomiforvaltningerne, 
Finansudvalget og 
Finansministeriet. Dem der 
bestemmer, hvordan vi skal bruge 
pengene i vores samfund.  Det 
er dem vi skal overbevise. Det er 
derfor jeg står her i dag. Og det 
hjælper i med ved at være her i 
dag.
Der er allerede en Nobelprisvinder James Heckman, 
der har vist, at sociale investeringer betaler sig bedst 
tidligt i børns liv og særligt i de første 5 år af børns liv. 
Hvis vi ikke får investeret i børnene tidligt, så er det 
svært at rette op på det med investeringer senere. 
Det kan vi også godt forstå med vores maver og 
hjerter. Det er de første år af vores børns liv vi skal 
hjælpe dem til at udvikle en indre kerne af selvværd, 
ro og sociale kompetencer. Det kræver tid og nærvær! 
Hvis vi ikke lykkes med det i de første 3-5 år af vores 
børns liv, så er det svært at rette op på senere. 
Og i pengesprog: Vi kan være nødt til at bruge mange 
penge på børn, vi har glemt at investere i tidligt - 
f.eks. i arbejdsløsheds-køen, i kriminalforsorgen og 
i psykiatrien. Men det betyder ikke nødvendigvis, at 
vi kan gøre skaden god igen og dermed lave en god 
investering. Der er bare en nødvendig udgift.  
Men der desværre noget galt med regnemaskinen – 
altså den helt store regnemaskine ”de økonomiske 
modeller” som spytter de tal ud, som vores politikere 
skal tage beslutninger ud fra. For de forstår ikke, 
at det betaler sig at investere i mennesker. Her 
kommer et konkret eksempel (Jeg har lånt det af 
en god veninde, som har skrevet en bog om det;-
) Hvis politikere ønsker at sænke skatterne med 1 
mia. kr. f.eks. via lavere bilafgifter. – så behøver de 
ikke finde alle pengene måske kun ½ eller 2/3 – fordi 
regnemaskinen indregner ”positive sidegevister” 
også kaldet dynamiske effekter. Men hvis de samme 
politikere ønsker at investere 1 mia. kr. i flere 
pædagoger i daginstitutionerne, så skal de finde 1 
mia. kr. til forslaget, for der regnes ikke med ”positive 
sidegevinster”. 

Kære politikere – det går ikke! I er nødt til at kræve 
bedre beslutningsgrundlag, eller lytte mere til jeres 
mavefornemmelse og sunde fornuft!
Når lempelse af bilafgifterne er billigere end flere 
pædagoger ifølge regnemaskinen. Så handler 

meget af det om arbejdsudbud. 
Regnemaskinen tror, at vi vil arbejde 
mere, hvis vi kan købe en flottere 
bil for vores ekstra løn. Men kære 
forældre jeg er ret overbevist om, 
at det betyder mere for jeres lyst til 
at tage på arbejde, at I kan have en 
god mavefornemmelse, når I aflevere 
jeres børn, end det gør, hvor flot en 
bil I kan få for jeres løn. 
Jeg er personligt så heldig at have en 
mand på deltid, lyst til at gå på deltid 
og hjælpsomme bedsteforældre, 

så vores børn ikke behøver være ret længe på 
legepladsen kun med gårdvagt. Jeg synes sådan set 
det vil være godt med flere forældre på deltid. Men 
ikke alle har mulighed for det. Og en af grundene til, 
at Danmark er så rigt et land er, at vi også udnytter 
kvinders kompetencer til andet end at passe børn og 
lave mad.  Og regnemaskinen kan slet ikke lide, hvis 
vi alle går på deltid – for så mangler der arbejdskraft 
i samfundet  - meeen regnemaskinen ved ikke, at 
ordentlige forhold for vores børn i daginstitutionerne 
en meget vigtigt for vores lyst til at gå på arbejde! Og 
den ved ikke, at det er dyrt på den lange bane ikke at 
investere i små mennesker.
Så kære politikere I er nødt til at kræve, at den 
regnemaskine bliver fikset! Og indtil den er fikset, er 
I nødt til at tro på alle os, der er her i dag og på vores 
mavefornemmelser og hjerter og James Heckmann, 
når vi siger: 
Vi skal investere i små mennesker! Vi kan ikke være 
andet bekendt, og vi har ikke råd til andet. De er vores 
fremtid! Vi kan starte med at bruge nogen af de 21 
mia. i skattelettelser, som denne regering har fejret til 
flere pædagoger. Eller nogen af de 41 mia. kr. der var i 
overskud på de offentlige budgetter i 2018.
Kære alle forældre husk det her, når vi skal til valg og 
stemme lige om lidt. Og når der næste gang er nogen, 
der siger, at der ikke er råd til flere pædagoger. 
Det betaler sig at investere i små mennesker.

1000-tak for jeres tid og for, at I kom. Hav en rigtig 
hyggelig eftermiddag sammen med jeres guldklumper! 
Og kære politikere SÅ mange forældres 
mavefornemmelse tager ikke fejl! 

Der er allerede en 
Nobelprisvinder, James 
Heckman, der har vist, at 
sociale investeringer betaler 
sig bedst tidligt i børns liv 
og særligt i de første 5 år 
af børns liv. Hvis vi ikke får 
investeret i børnene tidligt, så 
er det svært at rette op på det 
med investeringer senere. 

”

”
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Mit navn er Christina Brinks, og jeg er mor til to 
skønne unger, Valdemar og Signe-Marie på 4 og 6 år.
Derudover er jeg formand i forældrebestyrelsen 
i den integrerede institution, hvor begge børn 
har gået. Og så er jeg en af kræfterne bag dette 
arrangement i dag. Det kaldte simpelthen så meget 
på mig, at jeg ikke kunne lade være. Hvis jeg havde 
vidst, hvor omfattende det faktisk er at planlægge 
en sådan demonstration, havde jeg måske overvejet 
bare to minutter ekstra. Men hvor er det fantastisk 
at se så mange her i dag. Små børn, store børn, 
unge og ældre. Pædagoger, medhjælpere, lærere, 
bedsteforældre og IKKE MINDST en masse forældre. 
Aldrig har der været så stort et forældreopråb 
her i DK. Så hvis nogen var i tvivl om, hvad 
forældreengagement er for en størrelse, så bliver de 
klogere efter i dag.
57 demonstrationer fordelt over hele landet finder 
sted i dag og med det klare formål at stå op for bedre 
vilkår for vores yngste børn. Men vi er her ikke kun 
for børnenes skyld. Vi er her absolut også for at 
støtte op om alle de hårdtarbejdende, engagerede 
og unægtelig også pressede og samvittighedstyngede 
pædagoger og medhjælpere, som dagligt forsøger 
at få alle ender til at nå sammen. Som kæmper en 
kamp for ofte at skulle navigere i dårlig samvittighed 
og følelsen af utilstrækkelighed kombineret med 

den faglige forståelse af, hvad det faktisk gør ved 
børnene, at der ikke er mere tid til det enkelte barn.
Som Mette Dørup, mor til 3 og pædagog, fra 
Nyborg har udtalt: ”Som pædagoger sætter vi en 
“servicefacade” op for, at forældre trygt kan gå på 
arbejde og holde hjulene i gang i samfundet.” 
Som forældre afleverer vi vores børn i 
daginstitutioner uden, at vi helt kan følge med i, om 
børnene får det, de har behov for. I kampens hede 
bilder vi hinanden ind, at det er godt nok.
Og netop vores holdning til hvor godt eller 
skidt det faktisk går, har Mai Mercado været 
hurtigt til at kommentere på ved at sige, at 
Forældretilfredsundersøgelsen jo absolut ikke kalder 
på opmærksomhed. Fordi forældrene er så ”utrolig 
tilfredse”.
Og så langt er vi enige. For her i Vejle Kommune 
er 92% enten meget tilfredse eller tilfredse. 
Umiddelbart flot! Men tilfredse med hvad? Med 
personalets indsats. Med relationen til personalet, 
med personalets faglighed og med samarbejdet med 
personalet. Det eneste spørgsmål, som taler ind i 
selve normeringen, er: Hvor tilfreds er du med den 
tid, der er til det enkelte barn? Dette ene spørgsmål 
skiller sig markant ud fra de andre. Både i indhold og 
ikke mindst i forældrenes score. Dette punkt er det 
lavest scorende på tværs af alle undersøgelser. Det er 

En forældrebestyrelsesformands tale -  6. april 2019 
Af Christina Brinks

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER, 
FORÆLDREINVOLVERING OG TID NOK

da paradoksalt. Eller?
Det går rigtig fint i tråd med en anden udtalelse fra 
Mette Dørup:
Det er nærmest en umulig opgave at se det enkelte 
barn og varetage det enkelte barns udvikling, trivsel, 
læring og dannelse. Det er blevet til, at vores eneste 
mulighed er at have overblik over hele flokken, for der 
ér ikke nok pædagoger.
Det går rigtig fint i tråd med den forholdsvis 
nyuddannede pædagog, som var i Go’morgen 
Danmark forleden. Han beskrev sig selv som en ferrari 
– super skarp og kan en helt masse – men problemet 
er, at han kun får lov at køre rundt i myldertrafikken 
med kø alle vegne, og på ingen måde får lov til at vise, 
hvad han faktisk kan og lade andre få glæde af det.

Der er så mange eksempler på, at pædagogernes 
faglighed og kompetencer simpelthen ikke kommer 
nok i spil pga. for dårlige normeringer. De har 
simpelthen ikke tid til at udrette det, de ved de kan og 
endnu vigtigere, - som børnene har brug for.
Vidste I godt, at der i 2015 var 
58% flere børn pr. pædagog 
eller medhjælper i de danske 
dagtilbud sammenlignet med slut 
80’erne?? 58% !!
Ved I, at der i dag er over 
45.000 unge under 18 år der er 
diagnosticeret med en psykisk lidelse som angst og 
depression? Steget med 27% inden for de sidste 5 år. 
Der er helt sikkert flere faktorer, der spiller ind her – 
men lur mig om vi ikke kan finde eksperter på feltet, 
som er parate til at lægge hovedet på blokken for at 
sige, at de dårlige normeringer er en af de væsentlige 
grunde?

Dagtilbudschefen for Vejle Kommune udtalte for 
nyligt på et dialogmøde med forældrebestyrelserne i 
kommunen, at det er faktuelt, at der er kommet flere 
børn med såkaldte ’særlige behov’. Det er børn, som 
f.eks. har svært ved at indgå i større grupper, børn 
som har svært ved at regulere sig selv, børn som ofte 
er udadreagerende og dermed utrolig udfordrende 
for de øvrige børn. Børn, som tager rigtig meget 
tid og fokus fra pædagogerne – hvilket naturligt 
betyder endnu mindre tid og endnu mindre individuel 
voksenkontakt til alle de øvrige børn.
Dagtilbudschefen nævnte også vigtigheden af, at vi får 
forældrene endnu mere på banen. Hvilket jo nu endda 
er blevet en del af dagtilbudsloven. Og jeg er meget 
enig.
Der er helt sikkert meget at vinde for vores børn, 
hvis vi forældre involverer os endnu mere i børnenes 

institutionsliv. Sætter os ind i, hvad det er, de faktisk 
lærer lige nu, og hvordan vi bedst muligt kan støtte op 
om det derhjemme. Fordi jo mere konsensus der er, 
mellem det børnene oplever og lærer i institutionen 
og i hjemmet, jo bedre for barnet. Jeg er helt enig og 
er kæmpe fortaler for dette.
Men jeg må også bare sige, at vi kan gøre så og så 
meget der hjemme. Vi kan sørge for, at der bliver 
sat tydelige rammer og krav, sørge for, at vores børn 
får masser af kærlighed og fysisk kontakt, sørge for 
at rose indsatsen fremfor resultatet, sørge for den 
rette ernæring, de optimale sovetider, begrænset 
skærmtid, masser af fysisk aktivitet, huske at lade 
børnene kede sig osv osv osv.
MEN – det ændrer bare ikke på det faktum, at det de 
bliver mødt af i institutionerne, slet ikke tilgodeser 
børnenes tarv tilstrækkeligt.
Som almindelig dødelig forælder uden pædagogisk 
eller psykologisk baggrund, har jeg simpelthen ikke 
haft nok indsigt i netop, hvad manglen på tilstrækkelig 
voksenkontakt faktisk gør ved et lille barn.

Dokumentaren ’Hvem passer vores 
børn?’ der blev sendt på DR2 den 
11. marts, udvidede mit og min 
mands perspektiv på 44 min. Det var 
grusomt at se, hvordan dagen i de 
to omhandlende institutioner forløb. 
Og ganske forfærdeligt at høre Rikke 

Thordrup, en anerkendt og dygtig børnepsykolog, 
udtale sig om konsekvenser af børnenes manglende 
voksenkontakt.
Det er uden tvivl den dokumentar, der er årsagen til, 
at vi står her i dag – lige så vel som i de 56 øvrige byer.
Vi forældre har fået en indsigt i, hvor skidt det faktisk 
står til. Og hvor kæmpe stort et problem, det her er.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvor vild en tsunami, der 
rammer os som samfund, hvis vi ikke stikker en seriøs 
kæp i hjulet for denne udvikling. Og det skal være nu.

Og derfor er jeg så utrolig stolt over og glad 
for at have været med til at planlægge denne 
demonstration, så vi sammen kan give vores kæmpe 
bekymring tilkende. Og forhåbentligt være med til at 
lægge nogle meget mere hensigtsmæssige byggesten 
for, hvordan dagtilbuddet i Danmark fremover 
vil tilgodese børnenes helt basale og afgørende 
behov for at kunne udvikle sig til velbalancerede og 
velfungerende voksne mennesker og ikke mindst 
bidragene borgere.

Tusind tak fordi I er her.

Vidste I godt, at der i 2015 var 
58% flere børn pr. pædagog 
eller medhjælper i de danske 
dagtilbud sammenlignet med 
slut 80’erne?? 58% !!

”

”
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Dejligt at se så mange, der er mødt frem i dag!
Det er også en meget vigtig sag og en meget alvorlig 
situation, vi er samlet om. Det drejer sig om vores 
børn. Og om vores fremtidige samfund.

Lad os starte med børnene.
Hvorfor er det så vigtigt, at der kommer flere voksne 
omkring vores børn i daginstitutionerne?
Det vil jeg gerne forklare. Og det er faktisk meget en-
kelt. Når det handler om at være sammen med børn, 
give børn omsorg, tryghed, stimulere deres følel-
sesmæssige udvikling, deres sociale udvikling, deres 
sprogudvikling og meget meget mere, så er det IKKE 
tilstrækkeligt at tænke i kvalitet fremfor kvantitet. 
Børn kan ikke nøjes med ”lidt men godt” når det 
gælder voksenkontakt. Børn har også brug for, at der 
er MEGET af det.

Meget tid, meget nærvær, meget omsorg, meget, 
opmærksomhed, meget lytten, meget kropskontakt, 
meget guidning, meget stimulering.

Det er nødvendigt med BÅDE kvalitet og kvantitet. 
Det vi oplever i disse år er, at der IKKE er nok voksne 

til vores børn. Hvilke konsekvenser har 
det for børnenes udvikling? Manglende 
voksne betyder manglende tid til børne-
ne og det betyder manglende omsorg.
Men hvad er omsorg? Omsorg er f.eks.:
- Kropskontakt
- Følelsesmæssig kontakt
- Øjenkontakt
- Sproglig stimulering
Dette kræver, at den voksne er nærvæ-
rende. Har tid til barnet. Og det kræver, 
at der ER nogle voksne til stede.

Kropskontakt
Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis 
barnet ikke får tilstrækkelig kropskontakt?
Forskningen viser, at kropskontakt er 
LIVSVIGTIG for barnets psykiske udvikling. 
Kan I huske de billeder, vi så i tv i slut-
ningen af 80´erne af børn på rumænske 
børnehjem? De børn var DYBT skadet. De 
børn var totalt overladt til sig selv. De lå 
og rokkede i deres jerntremmesenge. De 
lå og hamrede hovedet ind i væggen. De 

lavede selvstimulering for at kunne mærke 
sig selv. Så langt skal vi forhåbentligt ikke 
ud.

Men et barn, der er i institution 6,7,8,9 timer hver 
dag, har BRUG for kropskontakt. Et barn kan ikke 
undvære kropskontakt i de timer, det er i daginstitu-
tion. Hvorfor ikke? Fordi:
Kropskontakt regulerer følelserne. Kropskontakt be-
roliger. Kropskontakt stimulerer.

Et barn kan ikke nøjes med den kropskontakt, som 
forældrene giver før og efter institutionstid.
Når barnet er i institution mange timer hver dag, 
SKAL der være tid til at nusse, tage på skødet og 
kramme. Et nyt dilemma er imidlertid:
Men for få voksne, giver stress til de voksne, der 
rent faktisk er der. Og hvilke konsekvenser har det 
for børnene? Forskningen viser, at vores nervesyste-
mer smitter af på hinanden. Det skyldes noget, der 
hedder SPEJLNEURONER. Det betyder, at hvis den 
voksne i daginstitutionen er stresset, men alligevel 
tager et barn på skødet, så vil den voksnes stress 
forplante sig til barnets nervesystem. Det betyder, 
at barnets nervesystem bliver stresset. Det er me-
get ALARMERENDE! Spejlneuronerne gør, at vores 
nervesystem AUTOMATISK synkroniserer sig efter 
den anden persons, hvis vi er følelsesmæssigt eller 
kropsligt tæt med den anden. Vi kan ikke engang 
selv bestemme det. Vi kan ikke undertrykke det. Det 

Psykologens tale -  6. april 2019 
Af Sanne Linke Møller, Cand. Psych. Aut.

BØRN HAR BRUG FOR MEGET

sker helt AUTOMATISK. Det siger sig selv, at dette er 
særdeles skadeligt for barnet.

Øjenkontakt
Lad os kigge på øjenkontakten. Som også er en 
meget vigtig del af den helt basale følelsesmæssige 
omsorg. Øjenkontakt er også livsvigtig for barnet. Det 
er gennem det at blive set, at vi bliver til (jf. STERN)
Øjenkontakt lærer barnet at regulere sig selv. Hvis 
barnet gennem sin dag i daginstitutionen IKKE får 
øjenkontakt (og her taler vi ikke om 5–10 sek.), over-
lades det sig selv og sine egne uregulerede følelser. 
Dette kan give angst. Det vidste vi allerede for 50 år 
siden! Kig på You Tube og se ”Still Face” Hvor vigtig 
følelsesmæssig afstemning gennem øjenkontakt + 
mimik er. Det er gammel viden. Men har vi glemt 
det?
Barnets nervesystem er ikke færdigudviklet endnu, 
når det starter i vuggestue. Det er derfor af afgøren-
de betydning, at der er voksne omkring det, som via 
øjenkontakt, kropskontakt, følelsesmæssig afstem-
ning og et roligt nervesystem kan regulere barnet. 
Kun på den måde kan barnets nervesystem udvikle 
sig til efterhånden at blive selvregulerende.
Vi ved, at manglende omsorg kan føre til, at barnet 
vil få VÆSENTLIGE, VARIGE PSYKOLOGISKE SKADER.
Det er fuldstændig basal viden indenfor psykologisk 
forskning.

Relationel udvikling
En anden vigtig faktor for børns udvikling er den rela-
tionelle udvikling. Eller udviklingen af sociale kompe-
tencer, som det også så fint kaldes.
Det er gennem relationen til andre mennesker, at vi 
dannes som mennesker.
Det er også gennem relationen til andre mennesker, 
at vi lærer:
- at begå os
- at tage hensyn til andre
- at udvikle empati
- at mærke vores egne grænser
- at løse konflikter
- at vi bliver til som mennesker

At lære disse ting kræver VOKSENGUIDNING. Hvis 
der ikke er nok voksne, så kan børnene ikke lære det.
Lærer vores børn ikke det, imens de er små, kan 
vi risikere at få et samfund bestående af asociale, 
dysfunktionelle og uempatiske mennesker. Hvem har 
lyst til at bo i et sådant samfund?

Konsekvenser 
Når børn ikke få dækket deres basale følelsesmæs-

sige behov, som jeg har beskrevet, har det mange 
forskellige psykologiske konsekvenser.
Børn kan komme til at lide af:
Ensomhed social isolation/tilbagetrækning,
Opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet.

Nogle børn vil udvikle angst. Angst kommer bl.a. af 
et nervesystem, som er stresset. Og som barnet ikke 
selv kan nedregulere. Vi har aldrig haft så mange 
angste børn og unge.
Nogle børn vil desuden udvikle depression. Depressi-
on kommer fra det engelske udtryk: ”to depress” = at 
undertrykke.
Så hvis der ikke er nok voksne, der kan hjælpe 
barnet, trøste barnet eller blot lytte til barnet (dvs. 
møde dets behov), så lærer barnet at undertrykke 
sine behov – undertrykke sine følelser. Og så er der 
risiko for at udvikle depression på sigt.
Vi risikerer ydermere at få en hel generation, der har 
svært ved at indgå i relation med andre mennesker.
I værste fald kan vi få generationer af mennesker, der 
er tilknytningsforstyrret.
Vi ved på baggrund af forskning, at tilknytningsmøn-
ster ofte nedarves i generationer.
Vi ved, at tilknytningsmønster påvirker vores valg af 
partner.
Og vi ved, at det vi har med os i bagagen oftest er 
det, vi formår at give videre til vores børn. Så har vi 
ikke et trygt tilknytningsmønster med os, så er det 
meget svært at give det videre.
Dette betyder, at vi risikerer at stå med et samfund, 
hvor utryghed, angst og ensomhed hersker. Hvor vi 
har mistet evnen til at knytte varige, dybe relationer.
Det, et barn lærer er, at man ikke kan regne med an-
dre. At man er overladt til sig selv. At man dybest set 
er alene i verden og må klare sig på bedste beskub.
Ultimativt får vi at gøre med junglelovens 1. bud:
Survival of the fittest.
Det er ikke meningen med vores daginstitutioner!
Det er ikke kun et spørgsmål om kvalitet i daginstitu-
tionerne. Om læreplaner. Om dokumentation. Etc.
Det er også et spørgsmål om kvantitet. Mængde.
Vi mangler hænder.
Vi mangler arme.
Vi mangler skød, man kan sidde på.
Vi mangler øjne, man kan spejle sig i

Kort sagt: vi mangler flere voksne i vores daginstitu-
tioner!

Tak for jeres opmærksomhed.
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VI ER FATTIGE PÅ 
PÆDAGOGISK OMSORG
BUPLs tale -  6. april 2019
Ved Anne Grete Bue Ryneld fra BUPL Sydjyllands 
bestyrelse

Kære forældre, kære børn, kære bedsteforældre og 
kære borgere
BUPL laver hvert år medlemsundersøgelser, hvor 
vi spørger til pædagogernes hverdag. Vi stiller bl.a. 
spørgsmålet: ’Hvad var den største udfordring ved 
dagen i går i forhold til at kunne levere pædagogisk 
arbejde af høj kvalitet?’ 
En pædagog svarer: ”Vi er to pædagoger på min stue 
og vi er kun sammen fra 9.30 til 12 hver dag. Resten 
af tiden er man alene med 17 børn.”
En anden pædagog svarer: ”Vi står selv fra om efter-
middagen med op til 20 børn, det er svært at være 
det, man brændende ønsker at være for børnene.”
En tredje pædagog svarer: ”Jeg har ofte været på 
legepladsen sammen med 1 måske 2 kollegaer til en 
meget stor gruppe børn – ofte 90 – 100 børn.”
… Og sådan kunne jeg blive ved med at liste pædago-
gernes hverdagseksempler op, men jeg ved, at I har 
set den normeringsmæssige udfordring, vi har.  

Tusind tak for invitationen og tusind tak for, at I står 
op for børnene. Det er i den grad tiltrængt.
Jeg hedder Anne Grete Bue Ryneld – Jeg er medlem 
af BUPL Sydjyllands bestyrelse. Fagforeningen for 
pædagoger og ledere i de 12 Sydjyske kommuner. Jeg 
arbejder som ressourcepædagog i 0-6 årsområdet.
Det er en stor glæde at få lov til at stå her på taler-
stolen og tale om pædagogernes vilkår, børnenes 
behov, og hvordan livet i institutionen kunne se ud, 
hvis børnene i langt højere grad blev prioriteret i de 
politiske budgetter både på landsplan og her i kom-
munen. 

I spørger med rette: ”HVOR ER DER EN VOKSEN”. 
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er tydeligt for alle 
os, der har vores gang i daginstitutionerne, at der 
simpelthen ikke er pædagogisk personale nok. 
Det kræver hverken eksperter eller store undersø-
gelser af kvalitet for at indse det åbenlyse: Jo færre 
pædagoger, der er, jo dårligere bliver betingelser for, 
at børnene får den nødvendige omsorg, der skal give 
dem tiltro til sig selv og andre, gå-på-mod og sociale 
færdigheder. Jeres børn er vores allesammens frem-
tid, og dem vi skal bygge vores samfund på. Derfor 
skal kvaliteten være i top. 

Men kvaliteten kommer ikke i top, når politikerne på 
Christiansborg ikke prioriterer penge til området eller 
minimumsnormeringer. Børne- og socialminister Mai 
Mercados fortællinger om normeringerne er helt 
hen i skoven, og holder IKKE i virkeligheden. Det ved 
I alt om, som forældre. Og måske har I netop nu fået 
hende til at lytte. DET ER SÅ STÆRKT. 
Det her er jeres demonstration for at råbe Christi-
ansborg op. Det er historisk, og det kan være afgø-
rende for børnenes, pædagogernes og for vores alles 
fremtid. 
I BUPL mener vi, at alle børn skal have det godt – 
uanset postnummer. Vi er et rigt land – men vi er 
blevet fattige på pædagogiske omsorg. Vi har fanta-
stiske muligheder for at give ALLE børn en udviklen-
de hverdag – med leg, med børnefællesskaber og 
ikke mindst, med nærværende og dygtige pædago-
ger. 
Men som I nok har bemærket kommer det ikke af sig 
selv. Det kræver åbenbart at hele landets forældre 
står sammen for at bakke op om, at det skal være 
SLUT med at spare på børnene. SLUT med at overhø-
re fortællingerne om den oplevede virkelighed, fra 
både forældre og pædagoger. 

I vil ha´ det. Vi vil ha´ det.  #et godt børneliv. NU!!

Der skal simpelthen være pædagoger nok til at skabe 
tryghed, fællesskab og tid til at være sammen. Der 
skal være tid til at grine, lege og trøste.
Der er – helt konkret - brug for en national handlings-
plan for genopretning af kvaliteten i daginstitutioner. 
Normeringer skal op. Der skal være minimum 1 pæ-
dagog til 3 vuggestuebørn og minimum 1 pædagog 
til 6 børnehavebørn. Med minimumsnormeringer 
sikrer vi, at det ikke længere bliver muligt at tage 
penge fra ’børnenes kasse’, når der mangler penge 
andre steder. 

Af hjertet Tak fordi I står op for vores fælles sag. 
Pædagogerne er her også, og jeg tænker, jeg godt 
må bringe et stort TAK fra dem. Både for den støtte 
og anerkendelse, I giver dem, og for at I kæmper for 
bedre forhold for dem og jeres børn.   
Jeg tror de fleste har hørt budskabet og kravet om 
minimumsnormeringer. Der er folketingsvalg om lidt. 
I har politikernes fulde opmærksomhed lige nu. Hold 
fast i budskabet – så der kan komme flertal i folketin-
get for minimumsnormeringer. 
Go kamp forældre, bedsteforældre og børn. 
Tak for ordet. 
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En mor fortæller - Følgende debatindlæg blev bragt i Poli-
tiken den 28. Marts 2019 og er skrevet af en mor fra Vejle 
Kommune.

DER MÅ VÆRE ET 
MINIMUM FOR, HVILKE 
VILKÅR VI KAN BYDE 
VORES BØRN
Katrine hentede sin søn i vuggestue: Han havde en 
blommelignende blå bule i panden, men ingen vidste, 
hvad der var sket. 

Jeg glemmer aldrig, da jeg hentede min, dengang 
halvandet år gamle, søn i vuggestuen og erfarede, at 
han havde en stor, blå – ja, nærmest blommelignen-
de – bule i panden. Han var faldet ned fra højstolen. 
Eller bordet. Og han havde slået hovedet i gulvet. 
Eller imod bordbenet. Eller noget tredje. Ingen voks-
ne vidste det, for ingen voksne havde været til stede 
i det øjeblik, hvor ulykken indtraf. Hun – altså den 
ene pædagog, der havde ansvaret for alle børn den-
ne eftermiddag – havde været i krybberummet for 
at hente et barn, imens de vågne børn havde siddet 
i deres højstole og spist eftermiddagsmad. Alene. 
Knap tre timer senere hentede jeg mit lille barn, uvi-
dende om at det var foregået, for pædagogen havde 
ikke haft tid til at ringe efter mig.
Jeg glemmer heller ikke, da jeg skulle stå for ind-
køring af vores andet barn. Han skulle gå i en ny 
vuggestuegruppe med kun syv babyer, alle under et 
år. Det lød jo meget lovende. Men det var det ikke. 
For der var selvfølgelig tilsvarende få voksne. Helt 
præcist to pædagoger, begge ansat til at arbejde 35 
timer om ugen, og de skulle dække hele daginstitu-
tionens åbningstid på 50,5 timer. Det kræver ikke 
et matematisk geni at regne ud, at der kun kunne 
være én pædagog til stede i ydertimerne. Én pæda-
gog til syv babyer! Ingen kunne svare mig på, hvem 
der skulle passe de øvrige babyer, når pædagogen 
gentagne gange måtte forlade stuen, fordi børnene 
på skift skulle mades, have flaske, skiftes og puttes i 
barnevognen, formiddag og eftermiddag. Heller ikke 
her kræver det et matematisk geni at regne ud, at 
der ofte ville være ingen pædagog til stede på stuen 
i ydertimerne.
Jeg har prøvet at aflevere vores børn på dage, hvor 
der har været så stor sygdom blandt personalet, at 
to voksne havde ansvaret for samtlige 60 børneha-
vebørn fra morgenstunden. Jeg har oplevet, at to 
voksne – en nyuddannet pædagog og en nyansat 

medhjælper – er taget på tur med 17 børnehave-
børn, for at komme til fødselsdag hos et af børnene. 
Jeg har ofte set fem børnehavebørn sidde alene på 
en stue med en iPad. Jeg har erfaret, at en uerfaren 
pige på 18 år kan blive bedt om at holde øje med 
fire vågne babyer og to sovende babyer, imens den 
eneste pædagog, der ellers er på stuen, holder sin 
frokostpause. Jeg har set en 10 måneder gammel 
baby falde i søvn i en sansegynge på legepladsen i 
snevejr, fordi pædagogen, der ellers var ved at give 
babyen en gyngetur, blev trukket væk af gråden fra 
et andet barn. Ja, man kan undre sig over, hvorfor 
denne baby overhovedet skulle uden for i snevejr. 
Der var vel næppe varme hænder nok, til at en vok-
sen kunne holde en baby varm inden døre.
Vi vil have minimumsnormeringer nu! Vi vil have mi-
nimumsnormeringer, fordi der må være et minimum 
for, hvor ringe vilkår vi kan byde vores børn. Jeg er 
træt af argumentet, at det er for dyrt. Fortæl mig: 
Hvad er et godt børneliv værd? Og har man overve-
jet at regne på de langsigtede omkostninger, der er 
forbundet med at svigte vores børn i de år, der dan-
ner dem som mennesker og udgør det fundament, 
der skal bære alle fremtidige byggesten? Kunne man 
forestille sig, at en tidlig og ambitiøs indsats i virke-
ligheden er den billigste løsning? Bevares. Ja, det vil 
kræve, at man tænker udover den fireårige valgpe-
riode. Jeg er træt af argumentet, at det er for rigidt 
at indføre minimumsnormeringer, fordi antallet af 
børn på stuen varierer i løbet af dagen og fra dag til 
dag. Ja, tænk hvis det en dag skulle hænde, at der 
i en ydertime opstod en mulighed for at hygge sig 
med børnene, fordi antallet af voksne hænder for 
en gang skyld matchede behovet hos de tilbagevæ-
rende børn. Det ville være et skråplan. En curling-
bane. Børnene skulle jo nødig vænne sig til følelsen 
af en ren numse i en tør ble. Endelig er jeg træt af 
at høre argumentet, at pengene er bedre brugt på 
test af vores børn, en styrket pædagogisk læreplan, 
efteruddannelse og kompetenceløft m.v. Pædago-
gernes kompetencer fejler absolut intet. Hverken 
pædagogerne eller deres kompetencer er skyld i 
daginstitutionernes mangler. Der kan man tale om 
en faggruppe, der formår at presse hver eneste drå-
be ud af citronen, men det giver en sur eftersmag. 
Arbejdspresset er opslidende, og jeg har bemærket, 
at det går ud over både humør og helbred. Til glæde 
og gavn for ingen. Nej, der er brug for flere hænder 
til at tage sig af børnenes basale behov. Det er der, 
vi er nu. Forholdende er hverken forsvarlige eller 
rimelige. Vi har brug for minimumsnormeringer nu. 
Til glæde og gavn for alle.
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Få voksne i vuggestuen
Jeg har prøvet at hente mit barn i vuggestue hvor der 
kun var 2 voksne til 12 vuggestuebørn. Ikke den dårligste 
normering, i know, men der var stadig børn der sov, en 
skulle skiftes, en græd, nogle skulle spise mm.

For få hænder
Jeg er egentlig glad for mit barns vuggestue, men synes 
ofte jeg oplever det svært at aflevere mit barn, fordi der 
ikke er hænder til at tage imod og endnu værre, ved 
afhentning er det svært at få snakket med personalet 
og høre om dagen, da der ofte kun er én personale på 
stuen, som render rundt og laver en masse praktisk (som 
jo også skal gøres) og den anden henter børn fra putning, 
skifter ble osv. For nylig oplevede jeg at komme, hvor pæ-
dagogen var ude og skifte ble, og to unge vikarer var på 
stuen. Pludselig kaster et barn op midt på gulvet, og den 
ene vikar tager barnet med ud for at vaske det osv. Den 
anden vikar ved ikke helt, hvad han skal gøre, men ender 
med at gå ud fra stuen for at finde ting til at tørre op. Og 
vupti, så stod jeg der alene på stuen og måtte forhindre 
børnene i at gå hen i brækklatten og samtidig tage mig af 
mit eget barn, som sad og spiste og et barn, der MEGET 
gerne ville læse bog med mig! Og der gik noget tid, før 
pædagogen så kom ind for at tørre op, og den ene vikar 
siger “Tak for idag” - nu havde han fri - Midt i det hele.
Og det er ikke første gang, jeg pludselig er alene på stuen 
med børnene som forældre. Jeg bebrejder bestemt ikke 
personalet i vuggestuen, da jeg ved, de gør, det bedste 
de kan. Jeg synes bare, det virker som om, der er for få 
sat på om eftermiddagen i forhold til at skulle tage børn 
op, give mad, give nærvær, rydde op, ordne opvask, feje 
osv. Jeg har ondt af alt det pædagogerne skal, og har som 
pædagog ikke selv lyst til at arbejde i daginstitution

Manglende bleskift 
Jeg har oplevet et par gange, at min dreng ikke har fået 
skiftet ble, imens han har været i børnehave, og her 
snakker vi altså om 7 timer. Jeg har også oplevelsen af, at 
de nogle gange er rimelig gode til at tjekke for ”sygdom”, 
altså at termometeret bliver brugt rimelig ofte, især hvis 
børnene er lidt pylrede. Og så synes jeg nogle gange 
ikke, at der er hænder nok til at løse konflikter imellem 
børnene.

Ingen fødselsdagsbesøg
Min datter har fødselsdag i dag (5 år), og pædagogerne 

har tradition for at tage børnene med hjem til fødselaren 
for at fejre det. De valgte selv for en måneds tid siden at 
tale med hende om, at det var hendes tur næste gang, 
men da vi så inviterede dem til fødselsdag, var de pludse-
lig ikke længere nok personale til at tage på tur. Behøver 
jeg beskrive hvor knust vores lille pige var?!?

Travlt til spisetid
Næsten hver gang, jeg henter, er der kun 1 pædagog til 
10 børn. Selv når de spiser. Jeg har ofte oplevet, at de er 
kommet til at give min søn, der ikke kan tåle mælk, mad 
med mælkeprodukter i, fordi det ikke var hans primær-
pædagog og pga mange børn og manglende overblik.

Fald fra højstol
Jeg har prøvet, at min datter som på daværende tids-
punkt var 1,5 år er faldet ned fra højstolen i vuggestuen. 
Personalet kunne ikke fortælle mig, hvordan det var sket, 
og om hun havde slået sit hovede, da det skete, af den 
simple årsag; der var ikke personale på stuen, da hun 
faldt ned fra højstolen. Det er desværre ikke kun sket en 
enkelt gang, men op til flere gange.

Få voksne tilbage
Jeg har oplevet at aflevere mit barn, hvor 3 pædagoger 
skulle på tur med 12 børn, og der var 3 pædagoger tilba-
ge til 60 børn. Jeg tog mit barn med hjem, efter at have 
konfronteret lederen. Jeg har også oplevet at aflevere 
min dreng, uden at kunne finde en voksen, han kendte.

Stor udskiftning
Jeg har oplevet, at der i den tid min søn har gået i børne-
have, har der været 9 forskellige voksne på stuen, da de 
siger op konstant.. han har kun gået der i et år…

Stramt budget
Jeg har oplevet at en af de dygtigste, meget erfarne og 
tryghedsskabende pædagoger i vores børnehave har 
sagt op med den begrundelse, at hun alt for tit gik hjem 
fra arbejde med ondt i maven og dårlig samvittighed 
over ikke at have tid til at yde nærvær og omsorg nok til 
børnene. Hun har nu valgt en anden branche. Det blev 
vi som forældre simpelthen så ærgerlige over, da hun 
bare var sådan en uvurderlig ressource i børnehaven. Jeg 
oplever, at lederen af vores børnehave gør alt, hvad hun 
kan for at skabe de bedste forhold for børnene med de 

FORÆLDRE FORTÆLLER
Fortællinger fra forældre, der har børn i 
daginstitutioner i Vejle Kommune.

ressourcer, der er tilgængelige. Hun har et fast budget, 
og det kan ikke tage højde for sygdom og andre perso-
nalemæssige udfordringer. Hun skal f.eks. vælge mellem 
flere faste ansatte i hverdagen og dermed færre/ingen 
penge til vikarer ved sygdom - eller færre faste ansatte 
i hverdagen men til gengæld lidt flere penge til vikarer. 
Det er et valg, som kun børnene kan tabe på. Der burde 
være et max antal børn per voksen - og det vel at mærke 
voksne, som er til stede på stuen og tilgængelige for bør-
nene, og dermed ikke sidder ved en computer og laver 
handleplaner etc.

Ingen hjælp i konflikter
Jeg har oplevet 3 gange, at min datter 4,5 år er blevet 
kradset til blods af et andet barn, uden de voksne har 
vidst, hvem hun har været i konflikt med. Jeg oplever, 
hver gang jeg henter, at der kun er 2-3 voksne på le-
gepladsen til 50 børnehavebørn. Jeg oplever, at jeg får 
udelukkende negative fortællinger om, hvad mit barn har 
foretaget sig. Det får mig til at tænke, at de har så travlt, 
at de kun ser børn, når de protesterer. Min datter er altid 
glad for at komme der og leger godt. Men det er der 
måske ikke overskud til at se.

Medhjælper alene i vuggestuen
En dag jeg skulle hente min datter på 2,5år i vuggestuen 
oplevede jeg, en medhjælper der var alene på stuen med 
alle børnene, 10 var oppe, nogle sov, nogle spiste, mange 
græd. Der var sygdom ved personalet.

Rød numse
Jeg har engang hentet min datter (her var hun 3 år og 
næsten lige startet i børnehave) hvor jeg syntes, hun 
lugtede af “puha’er”, men kunne ikke se noget i bleen, 
så jeg tænkte, at det var en prut. Da vi kom hjem, var 
hun meget pylret, så jeg gav hende en ren ble på. Til min 
store fortvivlelse fandt jeg ud af, hun havde lavet “puha” 
og var blevet skiftet, men kun gjort ren i numsen. Hun 
var smurt ind i l**t i hendes tissekone. Rød og hævet! 
Da jeg tog det op med personalet næste dag, fik jeg at 
vide, at der havde været travlt og mange tilkaldevikarer, 
som ikke var vant til blebørn. Og det forstår jeg. Er selv 
gammel folkeskolelærer, men når hygiejnen smutter... så 
løber man for stærkt!! Det er ikke fair for børnene! For 
forældrene! Eller for de ansatte i vores institutioner!

Sov på legepladsen i januar
Jeg har oplevet, at mit barn har sovet på jorden ude på 
legepladsen i 30 min. i JANUAR måned. Mit barn var i en 
utrolig ressourcestærk og kompetent institution, så det 
vidner virkelig om, at så snart en voksen må gå fra, er der 
potentiel risiko for, at der sker noget uhensigtsmæssigt et 
andet sted.

Forældre hjælper til på stuen
Jeg oplever, at ledelsen og det øvrige personale i mine 
børns institution gør ALT, hvad de kan, for at få enderne 
til at nå sammen. Når ikke det lykkes for dem, spørger 

de gerne forældre om hjælp - f.eks. ”Vil du lige være ved 
børnene på stuen, mens jeg går ud og skifter en ble”. Jeg 
har som forældre været alene med 9 vuggestuebørn i ca. 
15 minutter mens personalet skiftede bleer og puttede 
børn til middagslur.

Svært at finde de voksne
Jeg har oplevet, at børnene går rundt i lang tid for at 
finde en voksen, der kan hjælpe dem. Jeg har erfaret, 
hvad den ringe normering gør ved et barns tro på, at de 
voksne er trygheds/omsorgs personer, der er der for at 
hjælpe i pressede konfliktsituationer:
Min søn: “de voksne siger bare, det har de ikke tid til, når 
jeg spørge om hjælp”. Jeg oplever, at de voksne i institu-
tionen gør det allerbedste, de kan ud fra de rammer, de 
har, men at de knækker og må kaste håndklædet i ringen, 
da følelsen af ikke at slå til er alt for ødelæggende. Jeg 
har prøvet at hente min dreng institutionen og har måt-
tet gå rundt og lede i laaaang tid for at finde en voksen 
og sige farvel til.
Jeg har erfaret, hvad mangel på voksne i institutionerne 
gør ved et barns selvværd/selvtillid og tro på at voksne 
vil en noget godt.

Ingen pædagog til opstart
Jeg har prøvet, min søn skulle starte op i en i institution, 
men at der pga af sygdom ikke var nogen pædagog til at 
tage imod ham. Jeg har oplevet, hvad manglen på voksne 
gør ved en dreng der har behov for tryghed og guidning.

Ikke tid til toilettræning
Der er ikke tid til at hjælpe og guide min søn til at komme 
på et toilet da det bare er nemmere for dem med bleen, 
de synes ikke, de har tid til, hvis der nu sker et lille uheld. 
Oplever tit personalet er meget fjernt, og der er mange 
børn, men ikke så mange voksende. Der er ikke tid til at 
sige ordentligt hej og farvel. Jeg er bekymret for min søns 
dagligdag, da der er 4 af pædagogerne, der er stoppet 
inden for de sidste par måneder, 2 af dem var nogle, han 
var tæt knyttet til. Dette giver mig lyst til at holde ham 
hjemme, da jeg føler, han er mere tryg her.
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Stress
Jeg oplever at mange af mine kollegaer i faget må give op 
og går ned med stress, pga at der er for få ansat og for 
mange børn og andre opgaver, der skal laves. Og andre 
som skifter fag, fordi de ikke har mere overskud til at give 
til børnene.

Ingen kendte voksne
Jeg har, som pædagog, arbejdet i påske-sampasningen 
hvor et ti mdr dagplejebarn skulle passes i tre dage UDEN 
en kendt dagpleje men med vuggestuepædagoger fra 
andre institutioner.

Alene
Jeg har prøvet som pædagogstuderende at stå alene 
med 15 børn fra 1-6 år.

Vikar som nærmeste voksne
Jeg har prøvet som tilkaldevikar at være den voksne, der 
havde den tætteste relation til et barn ved afhentning, da 
der ikke var noget fast personale.

Fravalgt at arbejde med børneområdet
Jeg har fravalgt at være pædagog på børneområdet pga 
den dårlige normering. Derfor arbejder jeg med voksne. 
Man bliver ikke pædagog for at blive rig men for at kunne 
yde omsorg, elsker arbejdet med mennesker, være med 
til at udvikle og danne et andet menneske. Men det er 
dælme svært, når normeringerne er så dårlige, at institu-
tionerne er blevet til opbevaring

Alene på stuen uden tid til pauser
En pædagogisk assistent møder ind kl 7 og skal arbejde 
til kl 16. Det er en børnehavegruppe med kun 5 årige, 
hvoraf et barn er et gråzonebarn, dvs et barn, der fylder 
meget, ingen diagnose har og kræver 1-1. Der er normalt 
24 børn på gruppen. Denne dag er der 16 børn, og grå-
zonebarnet er der også. En kollega har fri, så de er kun 2. 
En pædagog skal møde ind kl 9, men da hun kommer, er 
hun syg og tager hjem igen. Huset er lavt bemandet den-
ne dag, så ingen kan hjælpe fra andre stuer, da de så vil 
stå alene. Så den pædagogisk assistent må stå selv, uden 
pause og uden wcbesøg. Gråzonebarnet får stukket en 
ipad i hånden, hvilket gør, at barnet er rolig og ikke ska-

ber konflikter. Resten af de 15 børn må klare sig selv, da 
den pædagogisk assistent har travlt med at sørge for at 
mad, drikke, rydde op, sørge for børnene går på wc, trø-
ste nogle børn, håndtere konflikter, dokumentere, tøm-
me affald, holde samling, få ro på børnene, få børnene til 
at rydde op efter sig, guide børnene med noget fx at tage 
overtøj på, når de skal ud osv. Lederen er i øvrigt dikteret 
til at skulle være 3 dage ude i en anden institution for at 
skabe orden i denne, imens der går kaos i lederens egen 
institution. Lederen var ikke i huset denne dag. Kan det 
være rigtig, at der ingen vikar må indkaldes, da der ikke 
er råd til det? Og at Gråzonebarnet hele dagen må sidde 
med ipad så længe de er indenfor og at personalet ikke 
kan nå at gå på wc/ få en pause? 

For få voksne
Børnehavegruppen (3-5 årige) er normalt 20 børn med 
2 voksne. Pædagogen skal til pause, hvorfor medhjæl-
peren står selv med omtrent 15-18 børn. Som løsning 
kommer 10 ekstra børn ind fra en anden gruppe, og en 
anden medhjælper kommer med som hjælp, så de nu er 
25-27 børn til 2 voksne. Medhjælper nr. 2 kommer fra en 
buffergruppe for 2,5-3,0 årige, hvor der er ca. 20 børn og 
5 voksne, men her er medhjælperen jo væk nu og 1-2 til 
pause, så denne gruppe er ligeledes belastet med kun 
2-3 voksne, så samlet set har hver voksne godt og vel 15 
børn i børnehavegruppen og ca. 7-8 børn i buffergrup-
pen, som egentlig er en stor gruppe af vuggestuebørn 
som alle er igang med at smide bleen, luren og sutten. 
Kan det være rigtig at både personale og børn skal gå ned 
med stress på længere sigt?

Ingen vikar
I 14 dage har en pædagog på mit barns stue netop været 
sygemeldt uden at der er kaldt vikar ind. Dvs. at 22 børn 
er taget hånd om af 1 pædagog og en pædagogmed-
hjælper. Begge har kun været ansat få mdr. og de er der 
selvsagt ikke begge fra åben til luk. :-(

Tid til hjælp på toilettet
Jeg har flere gange om eftermiddagen, når jeg har 
hentet lidt tidligere end normalt, oplevet et barn sidde 
på toilettet og gentagne gange kalde efter hjælp for at 
blive tørret. Ingen ansatte har været indenfor til at høre 

PÆDAGOGER 
FORTÆLLER
Fortællinger fra pædagoger, der arbejder 
eller har arbejdet i Vejle dagtilbud

barnet. Jeg har endda oplevet et barn sidde og sove op 
ad væggen på toilettet. Det vidner om, at barnet ikke har 
siddet der i blot et par minutter. Jeg bliver simpelthen 
så ked af det og oprigtig bekymret for, hvad det gør ved 
vores børn nu og på den lange bane. Det SKAL vi simpelt-
hen kunne gøre bedre! 

Alle skal ud
Om eftermiddagen er alle børn typisk ude på legeplad-
sen, og de har meget sjældent mulighed for at komme 
indenfor. Det skyldes uden tvivl de få hænder, der er 
tilbage til at håndtere dem. Ofte ses børn der forsøger 
at snige sig med ind, når andre børn hentes af deres 
forældre. Børnene forsøger nogle gange at gemme sig 
for at undgå at blive trukket med udenfor igen af den 
pædagog, som på et tidspunkt bliver opmærksom på 
’afstikkeren’. 

Altid store grupper 
Rystende, at de større børnehavebørn ikke har mulig-
hed for at trække sig tilbage i et ’stille-område’, fremfor 
altid at skulle opholde sig sammen med større grupper. 
Støjniveauet er nogle gange urimeligt og de små hove-
der bliver totalt overstimulerede. Til demonstrationen 
den 06.04 2019 var et af kampråbene: ”OPBEVARING? 
NEJ TAK! NÆRVÆR? JA TAK.” Jo mere indsigt jeg får i den 
uhensigtsmæssige og dårlige normering, jo oftere er det 
desværre ordet OPBEVARING, der beskriver dagligdagen 
bedst. Burhøns i barnekroppe!! 

Politikerne skal tage ansvar
Kære politikere. Hvis I har nogen form for respekt for alle 
de mennesker – forældre, bedsteforældre, pædagoger, 
lærere, psykologer – som lige nu i fællesskab ytrer en 
KÆMPE bekymring og på det kraftigste opfordrer jer til 
at forbedre forholdene i det danske dagtilbud – så er det 
nu, I skal vise, at I er værdige til at sidde, hvor I gør. Tør 
I tage ansvaret for ikke at gøre noget? Er I klar til at tage 
ansvaret for de langt større udgifter samfundet unægte-
lig vil blive pålagt for at håndtere følgevirkningerne af de 
mangelfulde normeringer i de tidlige år? Nej vel? Så er 
det NU, I skal sørge for at begrænse den allerede starte-
de negative effekt. 

Opbevaring fremfor nærvær og læring
Jeg er pædagog i en daginstitution. På grænsen til 
udbrændthed. Og jeg er faktisk kun i starten af 30’erne. 
Hver dag jeg står op, glæder jeg mig til at se de små bør-
neansigter, der møder mig i børnehaven. De er nemlig 
stået op, måske glemt dagen igår, og startet på en frisk. 
Fulde af forventninger står de og kigger på mig og glæder 
sig til, at jeg sætter spændende ting i gang. Sætter dem i 
gang. Er i gang med dem! Og hver dag må jeg skuffe dem. 
For jeg bliver afbrudt. Jeg bliver afbrudt af telefonen, der 
ringer. I røret er måske en tale-høre-konsulent, der skal 
have aftalt et møde eller aflyse et. En forælder eller en 
helt tredje, der vil vide noget. Jeg skal afbryde legen eller 
læringsmiljøet. Jeg går tilbage til det, jeg havde gang i 

med børnene. De er nu i gang med noget andet. Dette 
scenarie sker hver dag. Og afbrydelsen skaber konflikter 
blandt børnene. Som jeg så skal tage mig af. Flere gange 
om dagen. For det er ikke kun når telefonen ringer. Det 
er også, når jeg skal på badeværelset med et barn, der 
har tisset i bukserne, hjælpe barnet, der har slået sig 
eller hjælpe i en konflikt. Min anden kollega er ligeledes i 
gang. Og faktisk i gang med præcis det samme som jeg!! 
Min tredje kollega er måske syg, eller på uddannelse eller 
til netværksmøde, eller til et møde med forældre. Dette 
kan ikke dækkes af en vikar, fordi det kommer der ingen 
kompensation af til dagtilbudet. Og så kunne vi måske 
gå sammen med nogen fra den anden gruppe, tænker 
du? Men det er så flere børn til færre voksne. Hver dag 
til middag er jeg alene på legepladsen, sådan at pauser 
og eventuelle møder kan blive afholdt. På legepladsen 
kan jeg cirkulere rundt uden at skabe noget for børnene, 
men blot “holde” øje med, om børnene har det godt. 
Altså ikke er kommet til skade. Det er hvad jeg vil kalde 
opbevaring af børn for en stund. Vi er færre på arbej-
de i ydertimerne. Altså fra 6.30-9 og fra 12-17. For der 
skal selvfølgelig dækkes af, der hvor der er “flest” børn. 
Problemet er bare: der er altid flest børn!! Og afbry-
delserne er der hele dagen! Jeg kan altså ikke på nogen 
måde være nærværende og skabe den gode kontakt til 
børnene, som er SÅ vigtig for dem og deres tilknytning 
i løbet af en dag. Og samtidig med det bliver jeg mødt 
af forældre med tårnhøje forventninger til, hvad vi “da” 
selvfølgelig skal gøre med deres barn hver dag. Og i disse 
tider står den på uddannelse af pædagogisk personale i 
de styrkede lærerplaner, som folketinget har sat i søen 
og for, at vi kan skabe gode læringsmiljøer. Men jeg kan 
fortælle, at et godt læringsmiljø, ud fra mit synspunkt, 
er der hvor den voksne kan være nærværende overfor 
børnene. 
Hjælp mig med at fortælle forældre, at jeg er SÅ ked af, 
at jeg hver dag står til regnskab overfor forældrene, når 
jeg skal fortælle, at lille Peter faldt og fik næseblod. Jeg 
ved bare ikke, hvordan det skete, for jeg var inde at tørre 
et andet barn på toilettet kl 13.30 da vi havde FLEST børn 
men FÆRRE voksne, og hvor uheldet skete. 
Hjælp mig med at fortælle forældrene virkeligheden. 
Måske igennem min historie og andres.
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NORMERINGSUDVIKLING I VEJLE BYRÅDET FORTSÆTTER BESPARELSER

HÆNGEPARTI FRA FORTIDEN
Mellem 2009 og 2011 blev gennemført mange 
besparelser i Vejle Kommune, der udgjorde 7-10 % 
af institutionernes budgetter. Det var her den store 
reduktion fandt sted.

De 7-10 % svarer til 25-35 mio. kr. af lønbudgetter-
ne. Siden kommunesammenlægningen er der sam-
menlagt gennemført besparelser på ca. 50 mio. kr. 
på dagtilbudsområdet. Til gengæld er der tilført lidt 
midler til området sidenhen, men ikke noget der står 
mål med den markante besparelse dengang.

Der er IKKE sparet nævneværdigt siden 2011 – tvært-
imod er der tilført lidt midler. Det er dog svært at 
gøre præcist op, da Vejle Kommune har flyttet lidt 
rundt på midlerne mellem institutionerne, da de har 
ændret ressourcemodellen.

Siden 2016 er der tilført omkring 1,7 mio. kr. til insti-
tutionerne generelt, men der er sparet ca. 1 mio. kr. 
igen. Så netto er der sket en lille forbedring i norme-
ringen. Det er ikke noget, der for alvor rykker noget 
på grafen for "Kernehuset", som er en sammenligne-
lig, gennemsnitlig "standardinstitution" i Vejle. Derfor 
kan forholdene opleves forskelligt i hverdagen - på 
godt og ondt.

Udover den generelle opnormering har regeringen 

via en pulje givet 4 institutioner i Vejle ca. 2,5 mio. kr. 
om året i tre år og herudover er der tilført midler til 
børn med støttebehov i 2018.

Det vil sige;
-at serviceniveauet er faldet siden 
Kommune-sammenlægningen på et niveau, hvor det 
kan mærkes. 
-at det er forskelligt, hvordan det har påvirket de 
enkelte institutioner. 
-at det er svært at regne ud præcist, hvor meget det 
er faldet, da det afhænger af, hvordan man regner på 
det.
-at det er svært at sige, om det fra lokalpolitisk hold 
er undgået, at det kunne have været meget værre 
sammenlignet med andre kommuner.

Kilde: B&U Vejle Kommune

UDDRAG FRA BREV FRA VEJLE KOMMUNE OM FORVENTEDE 
KRAV TIL BESPARELSER I DRIFTEN AF DAGTILBUDDENE

Vejle Kommunes Budget 2019-2022 er et forlig mellem partierne Venstre, Liberal Alliance, Konservative, 
Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. De prioriterer for eksempel skattelettelser på 40 mio. kr om året i de 
næste fire år, som delvis er kompenseret af en regeringspulje målrettet skattelettelser til velvillige kommu-
ner.
Kompensationen overdrager byrådsflertallet til skoleområdet. Der er også en pulje på 8 mio. kr. til flere 
pædagoger i dagtilbuddene, men de er udelukkende afsat for at imødekomme demografisk udvikling, altså 
tilflytning. Samtidigt er dagtilbuddene sat flere besparelser på driften i udsigt.

Uddrag fra Vejle Kommunes Budget 2019-2022
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GENEREL FORRINGELSE AF NORMERING I ÅRTIERVEJLE KOMMUNES REELLE NORMERING

Kilde: Kora

Kilde: Bupl




