2. maj 2017

Syge børn i pasningstilbud
Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden,
at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er for sygt til at være der. Og spørger man
forældrene selv, svarer hele 43 procent af FOAs medlemmer, at de inden for det seneste år har
afleveret et sygt barn i pasningstilbuddet. Det viser svarene på en række spørgsmål, som FOA har
stillet sine medlemmer via forbundets elektroniske medlemspanel.
Undersøgelsen blev udsendt i perioden 10. til 20. marts 2017, og i alt 975 ansatte i daginstitutioner,
dagpleje eller SFO besvarede spørgsmålene.
Hovedkonklusioner:








KONTAKT

Tre ud fire (77 %) af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje eller SFO oplever mindst en gang om
måneden, at et barn afleveres i pasningstilbuddet, selvom barnet er for sygt. Mere end hver
tredje (35 %) af de ansatte oplever det mindst en gang om ugen.
11 procent af de ansatte oplever meget ofte eller ofte, at de ikke kan få telefonisk kontakt til
forældrene, når de forsøger at få forældrene til at komme og hente barnet tidligere. Hver fjerde
oplever ofte eller nogle gange, at forældre prøver at overtale dem til, at de ikke skal hente
barnet tidligere.
43 procent af FOAs medlemmer, der har hjemmeboende børn i dagpleje, vuggestue, børnehave
eller fritidshjem/SFO har inden for det seneste år selv afleveret et sygt barn i pasningstilbuddet.
42 procent af FOAs medlemmer med børn har inden for det seneste år selv måttet melde sig
syge for at passe deres syge børn.
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Tre ud fire (77 %) af de ansatte i daginstitution, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om
måneden, at et barn afleveres i pasningstilbuddet selvom barnet er for sygt
35 procent har svaret, at de oplever det mindst en gang om ugen. 30 procent oplever det et par gange
om måneden. 12 procent oplever det hver måned, mens 19 procent svarer ”Sjældnere”. Kun 1 procent
oplever det aldrig.
Figur 1. Hvor ofte modtager du børn, der er så syge, at du vurderer, de burde være hjemme?
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Antal svar: 975. Spørgsmålet er stillet til ansatte i daginstitutioner, SFO og dagpleje
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Sådan reagerer forældrene, når personalet beder dem om at hente deres syge barn tidligere
11 procent af de ansatte oplever meget ofte eller ofte, at de ikke kan få telefonisk kontakt til
forældrene, når de forsøger at få forældrene til at komme og hente barnet. 23 procent oplever meget
ofte eller ofte, at forældrene lyder besværede eller frustrerede over at skulle hente barnet. 8 procent
oplever meget ofte eller ofte, at forældrene prøver at overtale personalet til, at de ikke skal hente
barnet alligevel. 4 procent oplever meget ofte eller ofte, at forældrene svarer, at de ikke har mulighed
for at komme og hente barnet.
Figur 2. Hvor ofte sker følgende, når du ringer til forældrene for at bede dem om at hente
deres barn, fordi det er sygt?
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Antal svar: 972. Spørgsmålet er stillet til ansatte i daginstitutioner, SFO og dagpleje
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Mange FOA-medlemmer med børn har selv afleveret syge børn i pasningstilbud
43 procent af FOAs medlemmer, der har hjemmeboende børn, der går i dagpleje, vuggestue,
børnehave eller fritidshjem/SFO svarer, at de inden for det seneste år selv har afleveret et sygt barn i
pasningstilbuddet. 55 procent har svarer ”Nej” mens 2 procent svarer ”Ved ikke/Husker ikke”.
Figur 3. Har du inden for det seneste år afleveret et sygt barn i
pasningstilbuddet, fordi du skulle på arbejde, selv om du
vurderede, at barnet havde bedre af at blive hjemme?
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Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har hjemmeboende børn, der går i
dagpleje, vuggestue, børnehave eller fritidshjem/SFO.
Antal svar: 557
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42 procent har selv måttet melde sig syge for at passe deres syge børn
42 procent af FOAs medlemmer, der har hjemmeboende børn i de nævnte pasningstilbud, har inden
for det seneste år selv måttet melde sig syge for at passe deres syge børn. 57 procent svarer ”Nej”,
mens 1 procent svarer ”Ved ikke/Husker ikke”.

Figur 4. Har du inden for det seneste år været nødt til selv at
melde dig syg for at kunne passe dit syge barn?
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Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har hjemmeboende børn, der går i
dagpleje, vuggestue, børnehave eller fritidshjem/SFO
Antal svar: 557
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Metode
Indsamlingsperiode
Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 10. til 20. marts 2017.
Indsamlingsmetode
Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der
blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end
pasning af syge børn i pasningstilbud.
Målgruppen
Spørgsmålene rettet til de ansatte i pasningstilbuddene blev sendt til medlemmer af FOAs
medlemspanel i pædagogisk sektor, som er ansat i enten daginstitution, SFO eller dagplejen.
Spørgsmålene om aflevering og pasning af egne børn blev sendt til medlemmer af panelet,
som er i arbejde, og som har svaret, at de har et eller flere hjemmeboende børn, som går i
dagpleje, vuggestue, børnehave eller fritidshjem/SFO
Antal besvarelser og svarprocent
11.245 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 128 e-mailadresser var
uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således 11.117. Af disse medlemmer
gennemførte 4.869 undersøgelsen fuldt ud, og 285 afgav nogen svar. Den samlede
svarprocent var 46.
Spørgsmålene rettet til det pædagogiske personale blev besvaret af i alt 975 medlemmer.
Spørgsmålene rettet mod forældre til børn i pasningstilbud blev besvaret af 557 medlemmer.
Repræsentativitet
Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder.
Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt
underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er
lidt overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 og medlemmer i alderen
30-39 er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne 50-59 år og 60 år og
deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen 40-49
år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden
tillidshverv er underrepræsenterede.
Vægtning af data
Der er ikke anvendt vægtning af data
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