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1. Indledning 

1.1. Baggrund og formål 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 indgik KL, BUPL, SL 

og FOA aftale om et fælles personalepolitisk projekt, der skal medvirke til at 

fremme fuldtidsstillinger for pædagoger inden for KL’s område. Blandt pæda-

goger på børneområdet er der i dag mange deltidsansættelser, og andelen af 

deltidsansættelser i forhold til fuldtidsansættelser er steget de seneste år.  

Formålet med det samlede personalepolitiske projekt er at generere og for-

midle viden om, hvad der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser 

og i kommunerne for, at der etableres fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 

blandt pædagoger på både dag- og døgnområdet. 

Projektet skal således afdække, hvilke faktorer der i praksis er udslagsgiven-

de for, om man på regionalt niveau, kommuneniveau eller institutionsniveau 

har en relativt høj eller en relativt lav andel af fuldtidsstillinger. Dermed ska-

ber projektet et oplyst grundlag for at formulere hypoteser og give anbefalin-

ger om, hvad man lokalt kan være opmærksom på for at fremme flere fuld-

tidsstillinger blandt pædagoger i kommunerne. 

1.2. Metode 

For at sikre en systematisk afdækning af forklaringer på fordelingen af del-

tids- og fuldtidsansatte er der foretaget en række fokusgruppeinterview med 

repræsentanter fra den kommunale institutionsledelse og tillidsrepræsentan-

ter inden for både dag- og døgnområdet. De deltagende kommuner er ud-

valgt, så de repræsenterer forskellige regioner med høj og lav andel af del-

tidsbeskæftigede pædagoger. Der findes en oversigt over de deltagende 

kommuner i nedenstående tabel.  
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Høj andel 
deltidsansatte 

Lav andel 
deltidsansatte 

Stigende andel 
deltidsansatte 

Midtjylland 

Herning 

Ikast-Brande 

Lemvig 

Hovedstaden 

Brøndby 

Glostrup 

Fyn 

Odense 

Kerteminde 

Assens 

Sønderjylland 

Kolding  

Vejen  

Sydsjælland 

Næstved 

Stevns 

 

 

Der har i alt været afholdt 5 regionale fokusgruppeinterview for tillidsrepræ-

sentanter og 5 fokusgrupper med institutionsledere. Såvel dag- som døgn-

området har deltaget i alle fokusgrupper. Foruden fokusgruppeinterview har 

der været afholdt 10 telefoninterview med repræsentanter fra den centrale 

eller decentrale HR-funktion i de respektive kommuner. Af nedenstående 

tabel fremgår det, hvor mange deltagere de forskellige områder har været 

repræsenteret med i de deltagende kommuner. 

 

I fokusgrupperne har der på dagområdet været deltagelse fra såvel daginsti-

tutioner som SFO’er. Daginstitutionsområdet har dog allerede i forbindelse 

med udvælgelsen været højest prioriteret og derfor også fyldt mest i fokus-

grupperne. Denne vægtning afspejler sig også i rapporteringen, hvor hoved-

fokus ligger på dagområdet, mens SFO-området berøres, hvor det har vist 

sig relevant med specifikke pointer. 

Kommune Dagområdet

(TR + ledelse)

Døgnområdet

(TR + ledelse)

HR 

interview

Brøndby 5 3

Glostrup 3 0

Næstved 4 4

Stevns 3 2

Vejen 4 2

Kolding 3 4

Lemvig 4 4

Ikast-Brande 4 2

Herning 3 7

Assens 4 3

Odense 4 2

Kerteminde 4 4
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1.3. Introduktion til temaer 

Denne rapport består af en række tematiske kapitler, der bredt belyser og 

giver indsigt i forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstil-

linger. Temaerne er oplistet nedenfor, hvorefter der gives en uddybende in-

troduktion til hvert tema. 

 Organisering 

 Muligheder for øget arbejdstid 

 Arbejdstilrettelæggelse  

 Arbejdslivsfaktorer 

 Strategisk og ledelsesmæssigt fokus 

 Økonomi og styring 

Som indledning til de kvalitative analysekapitler gives der i kapitel 2 et indblik 

i de overordnede tendenser i deltidsbeskæftigelse blandt kommunerne. Her 

belyses variationen i stillingsstrukturen på henholdsvis dag- og døgnområdet 

med fokus på at give et nærmere indblik i, hvad variationerne i deltid/fuldtid 

betyder for den reelle arbejdstid på institutionsniveau. 

I kapitel 3 gives en sammenfatning af de væsentligste konklusioner fra den 

kvalitative undersøgelse. Konklusionerne er opdelt for henholdsvis døgnom-

rådet, dagområdet og SFO-området.  

Dernæst beskrives det under temaet organisering, hvordan kommunerne har 

valgt at organisere området. Det omfatter blandt andet en afdækning af, hvil-

ken betydning institutionsstørrelse og ledelsesorganiseringen har for den 

aktuelle fordeling af deltid/fuldtid i de forskellige institutioner. Derudover bely-

ses samarbejdet mellem HR-funktionen og den enkelte institutionsledelse. 

Disse områder uddybes således i kapitel 4. 

Temaet i kapitel 5 er muligheder for øget arbejdstid. Her beskrives det, hvor-

dan tillidsrepræsentanterne oplever mulighederne for at øge timetallet blandt 

deltidsansatte medarbejdere. Derudover belyses det, hvordan aftalen om 

deltidsansattes mulighed for ekstra timer anvendes, samt hvilke barrierer for 

udbud af timer der kommer til udtryk i institutionsledelsen. 

I kapitel 6 beskrives temaet arbejdstilrettelæggelse. Under temaet belyses 

det, hvordan institutionsledelsens organisering af det pædagogiske arbejde 

kan påvirke fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institu-

tionsniveau. Derudover beskrives det, hvordan en række faktorer i forhold til 

arbejdstilrettelæggelse har forskellige betydninger på henholdsvis dag- og 

døgnområdet.  

Temaet arbejdslivsfaktorer handler om, hvilke faktorer der påvirker medar-

bejdernes præferencer i forhold til arbejdstid. Derudover belyses det, hvilken 
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betydning rekrutteringsaspektet har for fordelingen af deltids- og fuldtidsan-

satte medarbejdere. Dette tema beskrives i kapitel 7. 

I kapitel 8 beskrives temaet strategisk og ledelsesmæssigt fokus, hvilket om-

fatter en afdækning af, hvordan det politiske niveau i kommunen påvirker 

stillingsstrukturen i de enkelte institutioner. Derudover belyses det, hvordan 

den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus 

fuldtidsansættelse kommer til udtryk. 

I kapitel 9 belyses temaet økonomi og styring, der handler om, hvordan de 

økonomiske rammer på området har påvirket institutionsledelsens råderum, 

og hvordan budgettilpasninger er blevet udmøntet i praksis. Endvidere gives 

der et indblik i, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at der anvendes 

timereduktion eller afskedigelser. 
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2. Tendenser i forhold til 
deltidsbeskæftigelse i 
kommunerne 

Parterne bag projektet har fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) 

fået en kvantitativ afdækning af henholdsvis pædagogers og socialpædago-

gers ansættelse i henholdsvis deltids- og fuldtidsstillinger. 

Afdækningen viser, at der er væsentlig forskel i andelen af deltidsansatte for 

henholdsvis pædagogerne og socialpædagogerne. For pædagogerne på 

dagområdet er der samlet set flere deltidsansatte end fuldtidsansatte med 

1,5 deltidsansatte for hver fuldtidsansat. For socialpædagogerne er der om-

vendt færre deltidsansatte end fuldtidsansatte med 0,6 deltidsansatte per 

fuldtidsansat. 

På tværs af landets kommuner dækker denne gennemsnitlige ratio mellem 

deltidsansatte og fuldtidsansatte over en væsentlig variation. For dagpæda-

gogerne har langt størstedelen (85 procent) af kommunerne flere deltidsan-

satte end fuldtidsansatte og deltids-/fuldtidsratioen varierer fra 0,5 til 6,0 del-

tidsansatte per fuldtidsansat. For socialpædagogerne er det omvendt et min-

dretal af kommunerne (31 procent), der har flere deltidsansatte end fuldtids-

ansatte. Variationen på tværs af kommuner er ligeledes betydeligt mindre 

med en variation fra 0,2 til 1,9 deltidsansatte per fuldtidsansat. 

Ser man i stedet på, hvilken betydning en henholdsvis høj/lav andel deltids-

ansatte har for det gennemsnitlige timetal for alle ansatte pædagoger, kan 

det konstateres, at variationen er væsentlig lavere. For både pædagoger og 

socialpædagoger er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de deltids-

ansatte cirka 31 timer om ugen. På dagpædagogområdet varierer det gen-

nemsnitlige timetal for alle ansatte fra 30,9 til 35,1 timer om ugen. For social-

pædagoger varierer det gennemsnitlige timetal fra 31,2 til 36,5 timer om 

ugen. Der er således ikke den store forskel i den gennemsnitlige ugentlige 

arbejdstid for henholdsvis pædagoger og socialpædagoger på trods af den 

væsentlige forskel i deltids-/fuldtidsratioen. 

På baggrund af denne kvantitative gennemgang er det derfor centralt for de 

videre analyser, at deltid på pædagogområdet helt overvejende er timetal, 

der ligger et stykke over 30 timer om ugen. Det vil sige, at den reelle redukti-

on af det samlede leverede timetal på områderne samlet set er relativt be-
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grænset selv i kommuner med mange deltidsansatte per fuldtidsansat. For 

mange medarbejdere vil det derfor formentlig heller ikke opleves som deltid, 

hvis medarbejderen er ansat på eksempelvis 33 eller 34 timer om ugen. 

Dette fremhæves endvidere, hvis der ses på konsekvenserne af deltidsan-

sættelser for den samlede præsterede arbejdstid. Hvis alle deltidsansatte 

kom på fuldtid, ville det forøge det samlede antal arbejdstimer med cirka 10 

procent for dagpædagoger og cirka 7 procent for socialpædagoger. På kom-

muneniveau varierer dette noget mere; for dagpædagoger fra cirka 5 procent 

til cirka 20 procent og for socialpædagoger fra cirka 2 procent til cirka 20 

procent. 

Der er på kommuneniveau ingen statistisk sammenhæng mellem omfanget 

af deltidsansættelser på dagpædagog- og socialpædagogområderne, jf. ne-

denstående figur. Dette peger også i retning af, at der ikke er kommunale 

politikker, der er udslagsgivende for anvendelsen af deltid på tværs af områ-

der. 

 

Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. 

En anden hypotese om mere strukturelle forhold med betydning for deltids-/ 

fuldtidsratioen for pædagoger kunne være områdets samlede størrelse i 

kommunen, da mange pædagoger kan give en større fleksibilitet i medarbej-

dergruppen. Der kan dog heller ikke konstateres en sammenhæng mellem 

pædagogområdets størrelse i kommunen og prioriteringen af deltid/fuldtid – 

hverken for dagpædagoger eller socialpædagoger, som de to nedenstående 

figurer viser. 
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Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. 

 

Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. 

Endelig har Deloitte undersøgt eventuelle forklarende sammenhænge på 

dagpædagogområdet mellem kommunens prioritering af deltidsbeskæftigelse 

og henholdsvis normeringer (antal indskrevne i institutioner per medarbejder) 

og institutionsstørrelser (antal indskrevne per institution samt antal pæda-

gogårsværk per institution). Heller ikke disse analyser peger på forklarende 

sammenhænge på kommuneniveau, jf. figurerne nedenfor. 
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Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 

 

Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 
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Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 

Der er således ikke i det tilgængelige materiale indikationer af, at de centrale 

forklaringer skal findes på kommuneniveau, men derimod i mere institutions- 

og medarbejdernære forhold. 

Dette er i god tråd med, at forskellene i deltid/fuldtid reelt er mere begrænse-

de, når der også skeles til timetal, og at begrebet deltid reelt også dækker 

over en meget stor gruppe med tæt på fuldtid. 
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3. Sammenfattende 
konklusioner 

På baggrund af den gennemførte analyse kan der peges på en række for-

hold, der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser og i kommu-

nerne for, at der etableres fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger blandt pæ-

dagoger på både dag- og døgnområdet. 

Helt overordnet er det på baggrund af den gennemførte analyse Deloittes 

vurdering, at forklaringer i meget begrænset omfang skal søges på det kom-

munale niveau, men at den aktuelle prioritering af deltid og fuldtid helt over-

vejende er et udtryk for forhold relateret til den enkelte institution og endnu 

mere specifikt til den enkelte leders og medarbejders præferencer. 

Som også tidligere analyser af området har peget på, er der ikke centralt i 

kommunerne retningslinjer eller politikker for, hvilken prioritering af deltid/ 

fuldtid der skal stræbes efter. Således har HR-funktioner, MED-udvalg m.v. i 

kommunerne også en yderst begrænset indflydelse på den aktuelle priorite-

ring af deltid og fuldtid. Dette gør sig gældende på såvel døgn- som dagom-

rådet. 

Analysen peger på, at særligt nedenstående forhold er centrale for at forstå 

den nuværende prioritering af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Forholdene 

knytter sig i forlængelse af ovenstående helt overvejende til den enkelte 

medarbejder og institutionsleder. Konklusionerne underbygges og uddybes i 

de efterfølgende tematiske analyser. 

Døgnområdet 

 På døgnområdet efterstræbes fra både institutionsledere og medarbejde-

re generelt en høj andel af fuldtidsansatte. 

 Institutionslederne i de specialiserede institutioner på døgnområdet prio-

riterer at have fuldtidsansatte af hensyn til det relationsskabende arbejde 

i forhold til brugerne af institutionerne. 

 Behovet for fuldtidsansættelser på døgnområdet forstærkes yderligere af 

de overenskomstmæssige bestemmelser om frihed som kompensation 

for vagter på skæve tidspunkter. Det betyder, at den faktiske arbejdstid 

med tilstedeværelse i institutionen allerede for de fuldtidsansatte er min-

dre end 37 timer. 
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 På døgnområdet er der endvidere peget på en stærkere tradition for fuld-

tidsansættelser. Det betyder, at medarbejderne på området har en 

grundforventning om at arbejde fuldtid, når dette erhvervsområde væl-

ges. 

 Arbejdsvilkårene med frihed som kompensation for eksempelvis natte-

vagter nævnes også som begrundelse for, at det for medarbejderne op-

leves som attraktivt at arbejde fuldtid. 

 Medarbejdernes efterspørgsel efter fuldtid understreges endvidere af, at 

rekrutteringssituationen på døgnområdet for år tilbage var sådan, at det 

stort set var umuligt at rekruttere til stillinger på mindre end fuldtid. 

 I de institutioner, hvor der i højere grad anvendes deltid, er dette overve-

jende en konsekvens af budgetreduktioner på området, der er udmøntet 

som timereduktioner frem for afskedigelser. Deltid på døgnområdet ople-

ves således ofte som ufrivilligt af både institutionsledere og tillidsrepræ-

sentanter. 

 Enkelte større døgninstitutioner med flere afdelinger har forsøgt at skabe 

flere fuldtidsstillinger ved at sammensætte stillinger med timer i flere af-

delinger. Dette vanskeliggøres dog af pædagogiske udfordringer i forhold 

til det relationsskabende arbejde i flere institutioner, specialiseringsgra-

den i flere af de højt specialiserede institutioner, der stiller særlige krav til 

erfaring og kompetencer, samt medarbejdernes bekymringer i forhold til 

de mere kollegiale aspekter af at høre til på flere arbejdspladser. 

 I døgninstitutioner med weekendaflastningsordninger opleves et større 

behov for deltidsansatte medarbejdere, da der er spidsbelastningsperio-

der i weekenden, der opleves som svære at dække med fuldtidsansatte.  

Dagområdet 

 En stor del af tillidsrepræsentanterne og ledelsen peger på, at institutio-

nens størrelse kan have en betydning for stillingsstrukturen. I større insti-

tutioner kan der blandt andet være mulighed for større fleksibilitet i for-

bindelse med organisering af det daglige arbejde, hvilket giver instituti-

onsledelsen mulighed for at sammensætte flere fuldtidsstillinger. 

 Det er ikke oplevelsen hos hverken tillidsrepræsentanterne eller lederne, 

at områdeledelse har nogen afgørende betydning for den aktuelle forde-

ling af fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Selvom områdeledelse 

giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, er det 

størrelsen af det enkelte børnehus/institution, der er afgørende. Større 

enheder med flere forskellige afdelinger giver mulighed for større fleksibi-

litet i arbejdstilrettelæggelsen. Det er dog indtrykket blandt både tillidsre-

præsentanterne og institutionsledelsen, at det primært er den enkelte in-

stitutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtids-

ansættelse, der har indflydelse på stillingsstrukturen. 

 Barriererne for udbud af ekstra timer ligger både hos institutionsledelsen 

og medarbejderne. Institutionsledelsen kan opleve en række barrierer i 
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forhold til, at udbud af ekstra timer kan resultere i, at resttimetallet bliver 

for småt. Medarbejderne kan på den anden side opleve, at ønsket om 

ansættelse af en ny medarbejder står i vejen for, at eksisterende medar-

bejdere kan få flere timer. 

 På dagområdet er den overvejende tendens blandt både ledere og tillids-

repræsentanter, at spidsbelastningsperioder midt på dagen er en med-

virkende årsag til en høj andel af deltidsansatte medarbejdere. Der er 

dog divergerende oplevelser blandt de deltagende institutioner. Flere le-

dere peger på, at det afhænger af måden, hvorpå institutionsledelsen or-

ganiserer og tilrettelægger det daglige arbejde, samt anvendelse af sam-

køring i sommerferierne. 

 Det er både tillidsrepræsentanternes og institutionsledelsens vurdering, 

at der er stor forskel på kulturen blandt medarbejderne på dag- og døgn-

området. På dagområdet betyder hensynet til familielivet, at flere medar-

bejdere vælger deltidsansættelse. 

 Flere tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at arbejdsnormen blandt 

medarbejderne kan have en selvforstærkende effekt. Hvis hovedparten 

af medarbejderne i en institution er deltidsansatte, vil det have en afsmit-

tende effekt på de medarbejdere, der er ansat på fuldtid. 

 For de medarbejdere, der ønsker at gå fra deltid til fuldtid, er det som 

oftest af hensyn til privatøkonomien. Tilsvarende peger tillidsrepræsen-

tanterne på, at medarbejderne ikke oplever, at den lønmæssige gevinst 

ved at gå op i tid står mål med den livskvalitet, medarbejderne oplever 

ved at være på deltid. 

 Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at de ekstra timer, en 

medarbejder får ved at gå fra deltid til fuldtid, ofte vil ligge på ydertids-

punkter i vagtplanen, som den enkelte finder uattraktive. 

 Rekrutteringsaspektet er ikke afgørende for, om institutionsledelsen væl-

ger deltid eller fuldtid. Det er indtrykket blandt deltagerne, at det grundet 

den nuværende situation på arbejdsmarkedet ikke er svært at rekruttere 

hverken deltids- eller fuldtidsmedarbejdere til dag- eller døgnområdet. På 

dagområdet er det heller ikke oplevelsen, at det historisk har været svært 

at rekruttere til deltidsstillinger. 

 I enkelte institutioner oplever institutionsledelsen, at udviklingen i norme-

ringen af henholdsvis pædagogmedhjælpere og pædagoger kan være en 

mulig forklaring på stigningen i andelen af deltidsansatte medarbejdere. 

Dette skyldes, at ledelsen har ansat en større andel pædagoger, men at 

deres lønsum stadig bliver beregnet ud fra en normering på 60/40. Le-

derne prioriterer således ofte at styrke det pædagogiske arbejde ved at 

konvertere en fuldtidspædagogmedhjælperstilling til en deltidspædagog-

stilling. 

 Budgettilpasninger og nedskæringer i normeringen betyder, at instituti-

onsledelsen prioriterer personale i spidsbelastningsperioderne. For at 

imødekomme krav om ekstra personale midt på dagen oplever flere insti-
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tutionsledere, at der er behov for en større andel af deltidsmedarbejdere. 

Det gør sig særligt gældende i mindre institutioner. 

 Både tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at reduktion i timetal bliver 

anvendt i stedet for afskedigelser, hvilket påvirker fordelingen i stillings-

strukturen. Institutionsledelsen drøfter ofte retningslinjer for reduktion i 

arbejdstid med medarbejderne, men det er tillidsrepræsentanternes op-

levelse, at det i høj grad er den enkelte institutionsleders beslutning, 

hvorvidt der anvendes reduktion i arbejdstid eller afskedigelser. 

SFO-området 

 På SFO-området er den begrænsede åbningstid en afgørende faktor for, 

at det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger. Årsagen til, at en række 

kommuner alligevel har en høj andel af fuldtidsmedarbejdere inden for 

SFO-området, er oprettelsen af et tæt samarbejde med den lokale skole. 

Fuldtidsstillingen bliver sammensat ved, at medarbejderne har timer i 

skolen om formiddagen og timer i SFO’en om eftermiddagen.  

 Blandt de kommuner, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem 

skolen og SFO’en, oplever tillidsrepræsentanterne, at der kan opstå ud-

fordringer i timenormeringen og det tværfaglige samarbejde. Der er bred 

enighed om, at beslutninger om samarbejdet mellem skole og SFO bør 

tages på et overordnet ledelsesmæssigt niveau, så der ikke opstår mis-

forståelser omkring samarbejdet i forhold til normeringen i de forskellige 

enheder. Enkelte af de deltagende tillidsrepræsentanter peger for ek-

sempel på, at modeller, hvor skolen løbende køber pædagogtimer i 

SFO’en, giver anledning til usikkerhed hos medarbejderne om deres an-

sættelsessituation og øger behovet for løbende drøftelser mellem skole-

ledelsen og SFO-ledelsen. 

 Samarbejdet med skolerne varierer meget kommunerne imellem. I nogle 

kommuner er samarbejdet opstået lokalt, i andre kommuner er samar-

bejdet opstået på baggrund af nogle politisk vedtagne retningslinjer. En 

enkelt kommune har dog vedtaget en politik på SFO-området, der bety-

der, at alle SFO-medarbejdere skal have timer i indskolingen. Det har 

medført, at andelen af fuldtidsmedarbejdere er steget. 
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4. Organisering 

Efter kommunalreformen i 2007 har flere kommuner oplevet institutionssam-

menlægninger og organisationsændringer inden for området, hvilket kan 

have betydning for måden, hvorpå stillingsstrukturen har udviklet sig. I dette 

kapitel belyses det, hvilken betydning institutionsstørrelse og organisering af 

ledelsen har for den aktuelle fordeling af deltids- og fuldtidsansatte medar-

bejdere. Derudover beskrives det, hvilken betydning organiseringen af HR-

funktionen og dennes samarbejde med den enkelte institutionsledelse har for 

prioriteringen af stillingsstrukturen. 

4.1. Institutionsstørrelser og struk-
turændringer 

I de deltagende kommuner er det en gennemgående tendens, at der i langt 

de fleste kommuner har været institutionssammenlægninger både på dag- og 

døgnområdet, men at institutionsstørrelserne dog fortsat varierer meget også 

inden for den enkelte kommunes grænser på både dag- og døgnområdet. 

Fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institutionsniveau 

varierer ligeledes i væsentligt omfang inden for den enkelte kommune. Dette 

giver derfor anledning til i vidt omfang at søge forklaringer på forskelle i forde-

lingen mellem deltid og fuldtid på institutionsniveau og i mindre grad på 

kommuneniveau. Som det vil fremgå af de videre tematiske analyser, under-

støttes dette også af de mulige forklaringer på forskelle, der er fremkommet i 

fokusgruppeinterviewene. 

Institutionsstørrelse 

For tillidsrepræsentanter og ledere i særligt institutioner med en høj andel af 

deltidsansatte er der enighed om, at institutionens størrelse har en betydning 

for prioriteringen af deltid og fuldtid i den enkelte institution.  

Flere af disse ledere peger på, at de små institutioner ofte er meget sårbare i 

forhold til spidsbelastningsperioder, hvorfor der kan være behov for deltids-

ansatte medarbejdere, hvilket giver bedre mulighed for at prioritere at have 

mange pædagoger på bestemte tider af døgnet eller på bestemte ugedage. I 

større institutioner er der derimod mulighed for at opnå en større fleksibilitet i 

arbejdstilrettelæggelsen og vagtplanlægningen, hvilket giver større mulighed 

for at have fuldtidsstillinger. 

Omvendt påpeger flere både tillidsrepræsentanter og ledere fra institutioner 

med en lav andel af deltidsansatte, at små institutioner ikke i sig selv nød-

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Har der været større strukturæn-
dringer på området? 
 
Hvor meget varierer fordelingen af 
deltids- og fuldtidsansatte i de 
forskellige institutioner? 
 
Hvor mange institutioner er der i 
kommunen (dag/døgn)? 
 
Er der områdeledelse på daginsti-
tutionsområdet? 
 
Hvilken betydning har institutio-
nens størrelse for fordelingen af 
deltidsansatte versus fuldtidsansat-
te? 
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vendiggør, at der prioriteres mange deltidsansatte. I mange mindre institutio-

ner har man planlagt sig ud af dette ved, at den enkelte medarbejder har 

flere vagter i ydertidspunkterne, og ved at medarbejdergruppen accepterer, 

at fordelingen af vagterne på ydertidspunkterne ikke altid er helt ens blandt 

alle medarbejdere. Dette stiller således krav til medarbejdernes fleksibilitet i 

forhold til arbejdstidens placering (fx antallet af åbne- og lukkevagter) og den 

udbredte kultur for en retfærdig og ensartet fordeling af goder og onder i 

vagtplanlægningen m.v.  

Mulighederne afhænger dog ofte også af, hvor presset en normering instituti-

onslederen oplever at have, da institutionsledere med pressede normeringer 

ofte føler sig nødsaget til at prioritere højere normering i spidsbelastningspe-

rioder og lavere normering på eksempelvis ydertidspunkter. Som det fremgår, 

er det således ikke institutionsstørrelsen i sig selv, der er bestemmende for 

fordelingen af deltid/fuldtid, men samspillet med en række andre faktorer, der 

behandles i de følgende analyser. 

Områdeledelse 

Flere af de deltagende kommuner har allerede planlagt eller planlægger at 

implementere områdeledelse på dagområdet. Områdeledelsen fungerer som 

en overordnet administrativ ledelse, der har en række institutioner (børnehu-

se, afdelinger m.v.) med hver deres daglige leder under sig. Flere af de del-

tagende institutionsledere har peget på, at overgangen til områdeledelse eller 

institutionssammenlægninger typisk har medført reduktioner i antallet af lede-

re. Da lederne typisk er fuldtidsansatte, kan dette påvirke den samlede forde-

ling af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Det er dog ikke de deltagende insti-

tutioners oplevelse, at det har haft nogen afgørende betydning for den aktuel-

le fordeling af fuldtids- og deltidsansatte blandt basispersonalet. 

Flere institutionsledere giver indtryk af, at områdeledelse på sigt kan give 

mulighed for en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen gennem større 

budgetter og større institutioner. Det vil kræve, at mulighederne for at oprette 

kombinationsstillinger, hvor en enkelt medarbejder har timer i flere forskellige 

institutioner, udnyttes i højere grad. I dag oplever både ledere og tillidsre-

præsentanter, at der er en række barrierer i forhold til anvendelse af kombi-

nationsstillinger, hvilket bevirker, at det ikke er så udbredt. Udfordringerne er 

særligt knyttet til det relationsskabende arbejde med børn og forældre, kolle-

gial sammenhæng på den enkelte arbejdsplads, geografiske afstande og 

koordinering internt i institutionsledelsen. 

Overgang fra amter til kommuner 

Enkelte af de deltagende døgninstitutioner har tidligere været organiseret 

under de tidligere amter, men ledelserne oplever ikke, at skiftet til kommunal 

styring har haft nogen betydning for sammensætningen af deres personale-

gruppe. Overgangen har dog for enkelte institutioner betydet ændringer i 

særligt de økonomiske rammevilkår for institutionerne, der har påvirket den 

daglige drift, herunder også fordelingen af fuldtid/deltid. De mekanismer om-

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvilken indflydelse har områdele-
delsen eller den samlede instituti-
onsledelse på døgninstitutioner 
med flere fysiske afdelinger på 
arbejdstilrettelæggelse og medar-
bejdersammensætningen i den 
enkelte institution/afdeling? 
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kring deltid, der har gjort sig gældende i forhold til overgangen fra amter til 

kommuner, knytter sig således mere til betydningen af de økonomiske for-

hold (jf. kapitel 9) end til selve overgangen. 

4.2. Institutionslederens råderum 

HR-funktionen 

I næsten alle kommuner har HR-funktionen udelukkende en rådgivende funk-

tion i forhold til institutionsledelserne. HR-funktionen er således primært i 

dialog med institutionslederen i forbindelse med personalejuridiske spørgs-

mål relateret til opsigelser, afskedigelser og ansættelser, samt hvis den har 

behov for hjælp i forbindelse med lønfastsættelse eller overenskomstmæssi-

ge spørgsmål i øvrigt. 

Ingen af de deltagende kommuner har overordnede retningslinjer for, hvor-

dan institutionerne skal prioritere deltid versus fuldtid, hverken politiske eller 

administrative retningslinjer. Dette gælder, uanset om HR-funktionen er pla-

ceret i fagforvaltningen eller er samlet i en central forvaltning. Det har såle-

des ikke betydning for fordelingen af deltid/fuldtid, hvor HR-funktionen er 

placeret. En af de centrale årsager til, at HR-funktionen ikke spiller en større 

rolle, kan være, at det ikke i kommunernes politiske eller administrative ledel-

se opleves som et væsentligt problem, hvorvidt kommunerne har få eller 

mange deltidsansatte. 

Kompetencefordeling 

Institutionsledelserne har generelt et stort råderum i forhold til ansættelser og 

afskedigelser samt fastlæggelse af stillingsstrukturen i øvrigt. Dette er kende-

tegnende i både kommuner med en høj andel og kommuner med en lav an-

del af deltidsbeskæftigede. Det er således den enkelte leders eget valg, hvil-

ken stillingsstruktur de finder bedst egnet i den konkrete situation. Blandt 

lederne er der stor tilfredshed med denne ansvarsfordeling, da driftsansvaret 

også er placeret på institutionsniveau. 

Blandt kommunerne er der eksempler på, at den personalejuridiske afdeling 

via MED-udvalget har en betydning i forhold til stillingsstrukturen i forbindelse 

med budgetreduktioner og overvejelser om udmøntning via timetilpasning 

eller afskedigelser. På baggrund af drøftelser i MED-udvalget er institutions-

ledelsen blevet pålagt at henvende sig til den samlede medarbejdergruppe 

med en forespørgsel om timereduktion, før de må afskedige personale. Dette 

resulterer ofte i timereduktion i stedet for afskedigelser, da medarbejderne 

har tendens til at være imødekommende i forhold til en reduktion i arbejdstid. 

Institutionslederne ønsker dog at få den fulde beslutningskompetence tilbage 

på institutionsniveau. Tillidsrepræsentanterne peger ligeledes på, at denne 

beslutningskompetence typisk er bedre placeret på institutionsniveau, da der 

her kan tages beslutninger baseret på de faktiske dagligdagsbehov i instituti-

onen. 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvor er HR-funktionen placeret i 
organisationen? 
 
Hvordan foregår samarbejdet med 
institutionsledelsen? 
 
Rådgiver I ledelsen, når der skal 
ansættes nye medarbejdere? 
 
 
 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvor stort er den enkelte leders 
råderum? 
 
Er der en central strategi i forbin-
delse med nye ansættelser? 
 
Hvordan er kompetencefordelingen 
mellem den centrale HR-funktion, 
eventuelt områdelederen og lede-
ren i den enkelte institution, i for-
bindelse med ansættelser og i 
forbindelse med afskedigelser? 
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Både institutioner med en høj andel og institutioner med en lav andel af del-

tidsansatte peger dog på, at der også i vidt omfang indgås aftaler om time-

talsreduktioner frem for afskedigelser i den enkelte institution, uden at dette 

har været aftalt i centrale MED-udvalg. BUPL har oplyst, at der både i 2010 

og 2011 har været cirka 1.000 afskedigelser som følge af stillingsnedlæggel-

ser og 500 arbejdstidsreduktioner på dagpædagogområdet. 

4.3. Delkonklusion 

I forhold til organisering kan følgende konkrete forhold have betydning for 

den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsansatte. 

 En stor del af tillidsrepræsentanterne og ledelsen peger på, at institutio-

nens størrelse kan have en betydning for stillingsstrukturen. I større insti-

tutioner kan der blandt andet være mulighed for større fleksibilitet i for-

bindelse med organisering af det daglige arbejde, hvilket giver instituti-

onsledelsen mulighed for at sammensætte flere fuldtidsstillinger. 

 Det er ikke oplevelsen hos hverken tillidsrepræsentanterne eller lederne, 

at områdeledelse har nogen afgørende betydning for den aktuelle forde-

ling af fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Selvom områdeledelse 

giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, er det 

størrelsen af det enkelte børnehus/institution, der er afgørende. 

 I kommunerne er der ikke nogen overordnede politisk vedtagne retnings-

linjer for, hvordan HR skal rådgive institutionsledelsen i forhold til forde-

lingen af deltids- og fuldtidsmedarbejdere. HR rådgiver primært instituti-

onsledelsen i forbindelse med personalejuridiske spørgsmål.  

 I kommunernes politiske eller administrative ledelse opleves det ikke som 

et væsentligt problem, hvorvidt kommunen har få eller mange deltidsan-

satte. 
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5. Muligheder for øget 
arbejdstid 

Aftalen om deltidsansattes mulighed for adgang til højere timetal blev indgået 

ultimo 2007. Formålet med aftalen er at give de deltidsansatte, der ønsker 

det, mulighed for at arbejde på fuldtid eller i flere timer. Omfanget af og må-

den, hvorpå ledige timer udbydes til medarbejdere, kan have betydning for 

fordelingen i stillingsstrukturen i de enkelte institutioner. 

Deloitte har i 2010 analyseret arbejdstidsaftaler på det kommunale område 

for KTO og KL. Denne analyse peger på, at der generelt er stort kendskab til 

aftalen om deltidsansattes mulighed for adgang til et højere timetal blandt 

lederne og tillidsrepræsentanterne. I denne analyse svarer mere end to tred-

jedele, at de i høj eller nogen grad har kendskab til aftalen. Dog tilkendegiver 

et stort mindretal (28 procent af lederne og 33 procent af tillidsrepræsentan-

terne), at de slet ikke eller i mindre grad har kendskab til aftalen. Blandt 

medarbejderne er kendskabet relativt lille. 

5.1. Medarbejdernes mulighed for eks-
tra timer 

Måden, hvorpå ledige timer bliver udbudt, ser ud til at variere institutionerne 

imellem og foregår ofte inden for nogle uformelle rammer, som også tidligere 

analyser har peget på. 

Det er både tillidsrepræsentanternes og ledernes oplevelse, at der i den en-

kelte institution og blandt medarbejderne er et bredt kendskab til deltidsan-

sattes mulighed for at få et højere timetal. I flere institutioner bliver timerne 

udbudt på personalemøder, hvis der opstår ledige permanente timer. Det 

generelle billede viser, at timerne primært bliver udbudt inden for den enkelte 

institution. På en række større døgninstitutioner bliver timerne udbudt i større 

enheder, hvilket også er tilfældet i enkelte daginstitutioner. 

I forbindelse med udbud af timer orienteres de lokale tillidsrepræsentanter, 

men det er hverken ledernes eller tillidsrepræsentanternes indtryk, at de fag-

lige organisationer spiller nogen afgørende rolle i forbindelse med udbud af 

timer. Aftalen indgås ofte mellem den enkelte leder og medarbejder i instituti-

onen.  

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvad er mulighederne for at øge 
timetallet for deltidsansatte? 

 
Er det jeres erfaring, at der blandt 
deltidsansatte medarbejdere er 
kendskab til de forskellige mulig-
heder for at øge arbejdstiden? 
 
Når timer udbydes, sker det så 
inden for det enkelte børnehus, 
inden for områdeinstitutionen eller 
inden for en større enhed (forvalt-
ningen, kommunen m.v.)? 
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Som tidligere analyser også peger på, er formaliseringsgraden for udbuddet 

af ledige timer varierende på tværs af kommuner, ligesom der er en tendens 

til, at processerne er mere formaliserede i en række af de større døgninstitu-

tioner end i de mindre daginstitutioner. Både ledere og tillidsrepræsentanter 

på såvel dag- som døgnområdet vurderer dog, at medarbejdere på deltid helt 

overvejende har viden om, når der i institutionen er ledige timer, og at disse 

timer udbydes. Det er således ikke indtrykket, at processerne omkring ud-

buddet af ledige timer er en afgørende medvirkende forklaring på forskelle i 

deltids-/fuldtidsratioen mellem institutioner. 

5.2. Barrierer for udbud af ekstra timer 

I flere institutioner oplever tillidsrepræsentanterne, at der blandt medarbej-

derne kan opstå konsensus om, at det er bedre at få en ekstra ny kollega, i 

stedet for at nogle eksisterende kolleger går op i tid. Dette kan medføre, at 

deltidsansatte medarbejdere ikke oplever det som en reel mulighed at sige ja 

til flere timer. 

Enkelte ledere oplever desuden, at det kan være en barriere for udbud af 

ekstra timer, hvis det resulterer i, at de står tilbage med en stilling på 20 timer 

eller derunder. Et timetal, der kan være svært at rekruttere kvalificeret ar-

bejdskraft til, og som kan være svært at anvende i arbejdstilrettelæggelsen. 

Institutionslederen vælger i disse situationer oftest at slå en stilling op på det 

højest mulige timetal (deltid eller fuldtid) frem for at øge de eksisterende del-

tidsansattes timetal og stå tilbage med en timerest, der ikke kan besættes. 

5.3. Delkonklusion 

I forhold til kendskabet til mulighederne for at øge arbejdstiden blandt del-

tidsansatte medarbejdere kan følgende konkrete forhold have betydning for 

den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsansatte. 

 Udbud af ekstra timer varierer institutionerne imellem og foregår ofte 

inden for nogle uformelle rammer. Det giver derfor ikke anledning til ge-

nerelt at se anvendelsen af aftalen om deltidsansatte medarbejderes ad-

gang til flere timer som en afgørende faktor for den aktuelle fordeling af 

deltid og fuldtid. 

 Der er en tendens til, at formaliseringsgraden omkring udbuddet af timer 

stiger med institutionernes størrelse, det vil sige med et mere formalise-

ret opslag af ledige timer. Det er særlig udbredt på døgnområdet, hvor 

der typisk er flere større institutioner. Formaliseringsgraden i forhold til 

udbud af ledige timer får dog ikke betydning for deltids-/fuldtidsratioen, 

da der også inden for de mere uformelle rammer er en god gennemsig-

tighed i forhold til eventuelt ledige timer, som de deltidsansatte kan efter-

spørge. 

 Barriererne for udbud af ekstra timer ligger både hos institutionsledelsen 

og medarbejderne. Institutionsledelsen kan opleve en række barrierer i 
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forhold til, at udbud af ekstra timer kan resultere i, at resttimetallet bliver 

for småt. Medarbejderne kan på den anden side opleve, at ønsket om 

ansættelse af en ny medarbejder står i vejen for, at eksisterende medar-

bejdere kan få flere timer. 
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6. Arbejds-
tilrettelæggelse 

Arbejdstilrettelæggelse handler om måden, hvorpå institutionsledelsen eller 

den samlede områdeledelse organiserer det daglige pædagogiske arbejde. 

Det kan eksempelvis være hensynet til spidsbelastningsperioder, åbnnings- 

og lukketider, forskelligartede målgrupper samt forskel på medarbejdersam-

mensætning. En eller flere af disse faktorer kan have forskellige konsekven-

ser for den aktuelle fordeling af deltidsansatte og fuldtidsansatte medarbejde-

re. I dette kapitel beskrives det, hvordan hensynet til arbejdstilrettelæggelse 

opleves af lederne og tillidsrepræsentanterne, og hvordan det kommer til 

udtryk i den konkrete stillingsstruktur. 

6.1. Betydning af arbejdstilrettelæg-
gelse 

Blandt de deltagende kommuner er der flere større døgninstitutioner, der er 

organiseret i forskellige enheder. Større enheder med flere forskellige afde-

linger giver mulighed for større fleksibilitet, og der er enkelte eksempler på, at 

det giver mulighed for at sammensætte flere fuldtidsstillinger. I flere af de 

deltagende døgninstitutioner er det tillidsrepræsentanternes oplevelse, at 

institutionsledelsen ud fra en faglig vurdering har en tydelig holdning til, at 

fuldtidsbeskæftigelse skal prioriteres højt. Det handler primært om, at mål-

grupperne på døgnområdet ofte har komplekse problemstillinger, der blandt 

andet kræver særligt fokus på det relationspædagogiske arbejde. Disse sær-

lige krav til det pædagogiske arbejde medfører ofte et behov for en højere 

grad af fuldtidsansatte medarbejdere, der kan sikre, at den enkelte medar-

bejder har tilstrækkelig tid sammen med den enkelte bruger af institutionen. 

Dette forstærkes i døgninstitutioner af, at der overenskomstmæssigt følger en 

del frihed med som kompensation for skæve vagttidspunkter, hvilket betyder, 

at det reelle antal timer med direkte kontakt med brugerne begrænses, også 

for fuldtidsansatte. 

I en række af de større døgninstitutioner med en lav andel af deltidsansatte 

har institutionsledelsen fastholdt fuldtidsstillinger, også under økonomiske 

besparelser, ved at arbejde ud fra en fleksibel model, hvor medarbejderne 

arbejder i forskellige afdelinger. Forudsætningen for, at dette kan lade sig 

gøre, er, at medarbejderne er indstillet på at arbejde på denne måde. 
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I andre døgninstitutioner mener institutionsledelsen dog ikke, at det er en 

mulighed at arbejde med en model, hvor medarbejderne er ansat i flere for-

skellige afdelinger. Baggrunden herfor er, at afdelingerne kan være alt for 

forskellige i henhold til målgruppe og pædagogiske arbejdsmetoder. Ledel-

sen mener samtidig, at det vil opleves som et for stort skift for brugerne, hvis 

de skal møde for mange forskellige medarbejdere. 

Der er således en række modsatrettede oplevelser på det specialiserede 

døgnområde. Blandt de deltagende institutioner er det forskelligt, hvilke hen-

syn der vejer tungest på døgnområdet.  

Blandt lederne og tillidsrepræsentanterne på dagområdet er der divergeren-

de oplevelser af, hvorvidt hensynet til arbejdstilrettelæggelse har en afgøren-

de betydning for stillingsstrukturen. 

For størstedelen af lederne og tillidsrepræsentanterne er det indtrykket, at 

kravet om mange hænder i spidsbelastningsperioder midt på dagen kombi-

neret med nedskæringer i normeringen er en af de afgørende årsager til, at 

der er en høj andel deltidsansatte i de deltagende institutioner. 

I institutioner med en lav andel deltidsbeskæftigede er det dog den overve-

jende vurdering, at spidsbelastningsperioder på forskellige tidspunkter af 

dagen ikke nødvendigvis er en barriere for at have en høj andel fuldtidsan-

satte. Det afhænger af måden, hvorpå institutionsledelsen organiserer og 

tilrettelægger det daglige arbejde. Én daginstitution imødekommer eksem-

pelvis hensynet til spidsbelastningsperioder ved at dele åbne- og lukkevag-

terne mellem pædagogerne, så der er flest hænder midt på dagen. Derud-

over giver områdeledelsen mulighed for at anvende samkøring i sommerferi-

erne, hvilket giver stor fleksibilitet og flere timer til den daglige drift. 

Det er både tillidsrepræsentanternes og institutionsledernes indtryk, at det i 

høj grad er den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for 

deltids- versus fuldtidsansættelse, der er en afgørende faktor for den aktuelle 

stillingsstruktur, snarere end det er hensynet til arbejdstilrettelæggelse. Den 

gruppe af ledere, der prioriterer fuldtidsansættelse, gør det på baggrund af et 

ønske om øget samarbejde og relationsarbejde med forældre og børn. Der-

udover er det vigtigt, at alle kan deltage i møder og kurser m.v., hvilket del-

tidsansatte kan have svært ved. 

6.2. Arbejdstidens placering og insti-
tutionens åbnings- og lukketider 

På dagområdet er det ikke institutionsledelsens indtryk, at institutionens åb-

nings- og lukketider har nogen betydning for fordelingen af deltid og fuldtid. 

Derimod kan arbejdstidens placering have indflydelse på, hvorvidt deltidsan-

satte medarbejdere har incitament til at arbejde flere timer. Ofte vil de ekstra 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvilken betydning for deltid/ 
fuldtid har institutionens åbnings- 
og lukketider? 
 
Hvilken betydning for deltid/ 
fuldtid har arbejdstidens placering? 
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timer for deltidsmedarbejderne betyde, at de får flere lukkevagter, hvilket ikke 

gør det attraktivt for medarbejderne. 

Flere ledere peger på, at arbejdstidens placering kan have betydning for, at 

de vælger at prioritere fuldtidsansatte medarbejdere på døgnområdet. Det 

handler blandt andet om, at medarbejderne skal have kompensation for 

døgnvagter, weekendarbejde og helligdage m.v., hvilket bevirker, at den 

reelle arbejdstid bliver for begrænset, hvis der er tale om en deltidsansættel-

se. 

På døgnområdet peger enkelte ledere endvidere på, at institutioner, der har 

tilknyttet aflastningstilbud i weekenden, ofte kan kræve en højere andel af 

deltidsansatte medarbejdere, fordi der kan opstå spidsbelastningsperioder i 

weekenden. 

På SFO-området er den begrænsede åbningstid en afgørende faktor for, at 

det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger. Årsagen til, at en række 

kommuner alligevel har en høj andel af fuldtidsmedarbejdere inden for SFO-

området, er oprettelsen at et tæt samarbejde med den lokale skole. Fuldtids-

stillingerne bliver sammensat ved, at medarbejderne har timer i skolen om 

formiddagen og timer i SFO’en om eftermiddagen. Samarbejdet med skoler-

ne varierer meget kommunerne imellem. I nogle kommuner er samarbejdet 

opstået lokalt, i andre kommuner er samarbejdet opstået på baggrund af 

nogle politisk vedtagne retningslinjer. 

Blandt de kommuner, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem 

skolen og SFO’en, oplever tillidsrepræsentanterne, at der kan opstå udfor-

dringer i timenormeringen og det tværfaglige samarbejde. Der er bred enig-

hed om, at beslutninger om samarbejdet mellem skole og SFO bør tages på 

et overordnet ledelsesmæssigt niveau, så der ikke opstår misforståelser om-

kring samarbejdet i forhold til normeringen i de forskellige enheder. Enkelte 

af de deltagende tillidsrepræsentanter peger for eksempel på, at modeller, 

hvor skolen løbende køber pædagogtimer i SFO’en, giver anledning til usik-

kerhed hos medarbejderne om deres ansættelsessituation og øger behovet 

for løbende drøftelser mellem skoleledelsen og SFO-ledelsen. 

6.3. Delkonklusion 

I forhold til arbejdstilrettelæggelse kan følgende konkrete forhold have betyd-

ning for den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsansatte. 

 Større enheder med flere forskellige afdelinger giver mulighed for større 

fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Det er dog indtrykket blandt både 

tillidsrepræsentanterne og institutionsledelsen, at det primært er den en-

kelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus 

fuldtidsansættelse, der har indflydelse på stillingsstrukturen. 

 På dagområdet er den overvejende tendens blandt både ledere og tillids-

repræsentanter, at spidsbelastningsperioder midt på dagen er en med-
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virkende årsag til en høj andel deltidsansatte medarbejdere. Der er dog 

divergerende oplevelser blandt de deltagende institutioner. Flere ledere 

peger på, at det afhænger af måden, hvorpå institutionsledelsen organi-

serer og tilrettelægger det daglige arbejde samt anvendelsen af samkø-

ring i sommerferierne. 

 På døgnområdet er det både lederes og tillidsrepræsentanters oplevelse, 

at der er en række faglige hensyn i forhold til målgruppens komplekse 

problemstillinger, der fordrer anvendelse af fuldtid. Det handler primært 

om behovet for særligt fokus på det relationspædagogiske arbejde. 

 Enkelte døgninstitutioner med weekendaflastningsordninger oplever et 

større behov for deltidsansatte medarbejdere, da der kan opstå spidsbe-

lastningsperioder i weekenden. 

  På SFO-området betyder den begrænsede åbningstid, at samarbejdet 

med skolen har en afgørende betydning for fordelingen i stillingsstruktu-

ren. Det er tillidsrepræsentanternes og institutionsledernes oplevelse, at 

et godt samarbejde kræver, at der træffes en beslutning på et overordnet 

ledelsesniveau, så det er tydeligt, hvordan fordelingen af normeringen 

skal håndteres. 
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7. Arbejdslivsfaktorer 

Der kan være flere forskellige faktorer, der gør sig gældende, når den enkelte 

medarbejder står over for valget mellem deltid og fuldtid. Det kan blandt an-

det handle om hensynet til familieliv, arbejdsmiljø, karriereønsker m.v. I dette 

kapitel belyses det, hvordan tillidsrepræsentanterne og lederne oplever, at 

medarbejdernes egne præferencer i forhold til arbejdstid kommer til udtryk, 

og hvorledes det påvirker den aktuelle stillingsstruktur i den enkelte instituti-

on.  

7.1. Medarbejdernes præferencer i 
forhold til arbejdstid 

Blandt en stor del af kommunerne opleves den aktuelle andel af deltidsansat-

te ikke som et problem hverken for medarbejderne eller ledelsen. Der er bred 

enighed om, at det er vigtigt med en vis grad af fleksibilitet i ansættelsesfor-

holdene, så ledelsen har mulighed for at tage hensyn til medarbejdernes 

behov og ønsker, der kan ændre sig over tid. Det er både tillidsrepræsentan-

ternes og institutionsledelsens vurdering, at der er stor forskel på kulturen 

blandt medarbejderne på dag- og døgnområdet. 

På dagområdet oplever tillidsrepræsentanterne og institutionsledelsen, at 

udbredelsen af deltidsansættelse i høj grad er båret af nogle traditionsbund-

ne normer. Det er tillidsrepræsentanternes oplevelse, at for en stor del af den 

gruppe medarbejdere, der vælger at arbejde deltid, er den afgørende faktor 

hensynet til familielivet. Det er således ofte kvinder med små børn, der ople-

ver, at det kan være svært at få familielivet til at hænge sammen med en 

fuldtidsstilling. Derudover er det tillidsrepræsentanternes indtryk, at en andel 

af den ældre medarbejdergruppe ønsker deltidsansættelse på grund af fysisk 

eller psykisk arbejdsbelastning. Gruppen af medarbejdere, der vælger fuld-

tidsansættelse, er ofte yngre og nyuddannede medarbejdere, der endnu ikke 

har stiftet familie. 

På døgnområdet oplever tillidsrepræsentanterne derimod ikke, at medarbej-

derne har samme præferencer i forhold til arbejdstid. Det er tillidsrepræsen-

tanternes oplevelse, at medarbejderne i højere grad ønsker at arbejde fuldtid 

og i skiftende vagter, da de ved, at det er vilkårene på døgnområdet. Der er 

således ikke den samme kultur blandt medarbejderne som på dagområdet. 

På dagområdet er det tillidsrepræsentanternes oplevelse, at medarbejderne 

ofte oplever, at det økonomiske incitament ved at arbejde ekstra timer ikke 

modsvarer den ekstra fritid, som en deltidsansættelse medfører. En tillidsre-

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Er den nuværende prioritering 
mellem deltid og fuldtid et udtryk 
for medarbejdernes eller ledernes 
interesser? 
 
Hvad er medarbejdernes præfe-
rencer i forhold til arbejdstid? 
 
Hvilken betydning har medarbej-
dersammensætningen (al-
der/anciennitet) for fordelingen af 
deltids- og fuldtidsansatte?  
 
Hvis en medarbejder ønsker at gå 
fra deltid til fuldtid, hvilke barrierer 
er der så for, at han/hun kan gøre 
det? 
 
Hvilken betydning for fordelingen 
af deltids- og fuldtidsstillinger har 
særlige traditioner eller kulturer på 
fagområdet? 
 
Hvad mener I kan forklare de regi-
onale forskelle på anvendelsen af 
deltidsansatte pædagoger (Sjæl-

land/Jylland)? 
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præsentant fortæller eksempelvis, at hun ikke vil bytte sin tidlige fyraften om 

fredagen, fordi de ekstra lønkroner ikke har mærkbar betydning. Dette ek-

sempel bakkes generelt op af flere tillidsrepræsentanter, der peger på, at et 

forøget timetal fra deltid til fuldtid ofte kun vil kunne lade sig gøre ved, at de 

ekstra timer placeres på ydertidspunkter med eksempelvis flere åbne- eller 

lukkevagter, der opleves som de mindst attraktive. 

Det er indtrykket blandt tillidsrepræsentanterne fra hovedstadsområdet, at 

det økonomiske incitament til en fuldtidsansættelse blandt deres kolleger er 

mere fremtrædende end blandt tillidsrepræsentanterne fra Fyn og Jylland. De 

peger således på forskelle i leveomkostninger som en mulig forklaring på de 

regionale forskelle på andelen af deltidsansatte. 

I flere daginstitutioner oplever tillidsrepræsentanterne, at en stor andel af de 

deltidsansatte medarbejdere kan have en selvforstærkende effekt på udvik-

lingen af stillingsstrukturen. Flere tillidsrepræsentanter fortæller, at hvis ho-

vedparten af medarbejdergruppen er deltidsansatte, kan fuldtidsmedarbej-

derne opleve at være på arbejde hele tiden og dermed selv ønske at gå ned i 

tid. Dette mønster kan være svært at bryde i den enkelte institution. En an-

den tillidsrepræsentant har endvidere oplevet medarbejdere, der har sagt nej 

til flere timer, når de har opdaget, at timerne var fordelt på flere matrikler. 

Omvendt er der i særligt døgninstitutionerne en tendens til, at mange fuld-

tidsansatte også medfører, at tillidsrepræsentanterne oplever, at medarbej-

derne efterspørger fuldtid i højere grad, da de deltidsansatte har en tendens 

til at opleve, at de ikke er en del af det kollegiale fællesskab på arbejdsplad-

sen i samme grad som de fuldtidsansatte. 

7.2. Rekruttering til deltid versus fuld-
tid 

I dag oplever institutionslederne, at der er mange ansøgere på både dag- og 

døgnområdet, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Det gælder både for 

deltids- og fuldtidsstillinger, hvilket skyldes den aktuelle situation på arbejds-

markedet. 

For nogle år tilbage oplevede flere ledere, at det i højere grad var vanskeligt 

at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til deltidsstillinger – særligt på døgnom-

rådet. 

Blandt ledere og tillidsrepræsentanter er der bred enighed om, at det er 

svært at rekruttere mænd til deltidsstillinger på dagområdet. Andelen af 

mænd er ofte større på døgnområdet, hvilket blandt andet tillidsrepræsentan-

terne peger på kan skyldes det større udbud af fuldtidsstillinger. 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvilke erfaringer har I i forhold til 
rekruttering til henholdsvis deltids- 
og fuldtidsstillinger? 
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7.3. Delkonklusion 

I forhold til arbejdslivsfaktorer kan følgende konkrete forhold have betydning 

for den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsansatte. 

 Det er både tillidsrepræsentanternes og institutionsledelsens vurdering, 

at der er stor forskel på kulturen blandt medarbejderne på dag- og døgn-

området. På dagområdet betyder hensynet til familielivet, at flere medar-

bejdere vælger deltidsansættelse. På døgnområdet er medarbejderne of-

tere indstillet på at arbejde i en fuldtidsstilling og på skiftende tider af 

døgnet, da de ved, at det er vilkårene på døgnområdet. 

 Flere tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at arbejdsnormen blandt 

medarbejderne kan have en selvforstærkende effekt fremadrettet. Hvis 

hovedparten af medarbejderne i en institution er deltidsansatte, vil det 

have en afsmittende effekt på de medarbejdere, der er ansat på fuldtid. 

 Rekrutteringsaspektet er ikke afgørende for, om institutionsledelsen væl-

ger deltid eller fuldtid. Det er indtrykket blandt deltagerne, at det grundet 

den nuværende situation på arbejdsmarkedet ikke er svært at rekruttere 

hverken deltids- eller fuldtidsmedarbejdere til dag- eller døgnområdet. 

Det har dog for år tilbage på døgnområdet været svært at rekruttere til 

deltidsstillinger. 
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8. Strategisk og ledel-
sesmæssigt fokus 

Det strategiske og ledelsesmæssige fokus på deltid versus fuldtid kan kom-

me til udtryk på flere forskellige niveauer. Den overordnede politiske holdning 

til deltid versus fuldtid kan have indflydelse på stillingsstrukturen i de enkelte 

institutioner, alt efter hvordan strategien er udmøntet i praksis. Derudover kan 

den enkelte leders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsan-

sættelse have stor betydning for stillingsstrukturen, alt efter hvordan beslut-

ningskompetencen er fordelt i den enkelte kommune. Andre aktører, der kan 

spille en rolle, kan blandt andet være den lokale fagforening eller den kom-

munale personalejuridiske afdeling. I dette kapitel belyses det, hvordan de 

deltagende kommuner oplever ovenstående forhold. 

8.1. Politiske rammevilkår 

I de deltagende kommuner er der ikke en central strategi for prioriteringen af 

deltid/fuldtid på pædagogområdet. Den enkelte institutionsleder har det fulde 

driftsansvar, hvilket bevirker, at beslutningskompetencen i forhold til sam-

mensætning af stillingsstrukturen ligeledes er decentralt placeret. Institutions-

lederne oplever ikke, at der er stor bevågenhed omkring institutionernes stil-

lingsstruktur hverken fra det personalejuridiske eller det politiske niveau. I 

enkelte kommuner oplever institutionslederne, at der blandt den centrale 

ledelse bliver italesat et fokus på fastholdelse af fuldtidsstillinger. Det er dog 

ikke noget, der har udmøntet sig i konkrete initiativer. Omvendt oplever insti-

tutionslederne, at det ofte følges af eksempelvis budgettilpasninger på områ-

det, hvilket institutionslederne oplever vanskeliggør en prioritering af fuldtids-

ansættelser, jf. kapitel 9 om betydningen af de økonomiske vilkår. 

Flere kommuner har en politisk vedtaget normering for fordeling af pæda-

gogmedhjælpere og pædagoger. En række ledere oplever, at normeringen 

kan have en indirekte indflydelse på deres aktuelle fordeling af deltids- og 

fuldtidsmedarbejdere. Det forklares ved, at de stadig stigende krav til det 

pædagogiske arbejde gør, at ledelsen i dag i højere grad vælger at prioritere 

ansættelse af pædagoger frem for pædagogmedhjælpere for derved bedre at 

kunne løfte de faglige udfordringer i det daglige arbejde. Institutionslederne 

fortæller, at deres lønsum imidlertid stadig beregnes ud fra en normering på 

60/40, hvilket bevirker, at prioriteringen af pædagoger medfører højere andel 

af deltidsmedarbejdere, da lønsummen til en fuldtidspædagogmedhjælper 

kun modsvarer lønsum til en deltidsansat pædagog. 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Er der en overordnet strategi på 
pædagogområdet for fordelingen 
af fuldtid/deltid? 
 
Hvilke andre politisk vedtagne 
rammevilkår påvirker området? 
 
Hvilken rolle spiller de lokale fag-
foreninger i forhold til fordelingen 
af fuldtid/deltid? Hvilken betydning 
har de lokale fagforeninger for 
kommunens strategi i forhold til 
deltid/fuldtid? 
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Foruden normeringen er det ikke indtrykket blandt hverken ledere eller tillids-

repræsentanter, at andre politisk vedtagne rammevilkår har særlig betydning 

for området. En enkelt kommune har dog vedtaget en politik på SFO-

området, der betyder, at alle SFO-medarbejdere skal have timer i indskolin-

gen. Det har medført, at andelen af fuldtidsmedarbejdere er steget. 

De lokale fagforeninger spiller en meget begrænset rolle i forhold til den en-

kelte kommunes og den enkelte institutions prioritering af deltid versus fuld-

tid. Tillidsrepræsentanterne oplever, at de lokale fagforeninger forsøger at 

sætte en dagsorden om opprioritering af fuldtidsstillinger med udgangspunkt i 

at sikre flere hænder i et mere langsigtet perspektiv samt ud fra et mere fag-

politisk hensyn om, at for høj en deltidsratio kan medføre, at pædagogområ-

det kan få en lavere status blandt særligt nyuddannede og fremtidige pæda-

goger. Tillidsrepræsentanterne oplever dog samtidig, at det er svært at få 

medarbejderne med på denne dagsorden, da medarbejderne ikke oplever en 

aktuelt brændende platform i forhold til deltidsproblematikken, men oftest 

finder det vigtigere at sikre et tilstrækkeligt antal stillinger til at håndtere den 

daglige drift. 

8.2. Ledelsens faglige vurdering af 
behovet 

Som beskrevet tidligere har den enkelte institutionsleder ofte den fulde be-

slutningskompetence i forhold til fordelingen af deltids- og fuldtidsmedarbej-

dere i deres institutioner. I en organisering med decentral ledelse har den 

enkelte leders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansæt-

telse derfor en stor betydning for sammensætningen af stillingsstrukturen. 

Det er oplevelsen fra både tillidsrepræsentanternes og den kommunale HR-

funktions side.  

En stor gruppe ledere giver dog udtryk for, at den aktuelle stigning i deltids-

ansatte medarbejdere ikke er opstået på baggrund af deres eget ønske. Det 

skyldes snarere en række ydre faktorer, der bestemmer udfaldet, for eksem-

pel spidsbelastningsperioder og økonomi. Det er særligt på døgnområdet, at 

en del ledere og tillidsrepræsentanter har oplevet en stigning i deltidsansatte, 

der ikke har været ønsket. 

Det er dog tydeligt blandt ledere i andre institutioner med en lav andel af 

deltidsansatte medarbejdere, at fastholdelse af fuldtidsmedarbejdere har 

været en bevidst strategi og prioritering på trods af økonomiske besparelser 

eller udfordringer i arbejdstilrettelæggelsen. 

8.3. Delkonklusion 

I forhold til det strategiske og ledelsesmæssige fokus kan følgende konkrete 

forhold have betydning for den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsan-

satte. 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvilken betydning har den enkelte 
leders faglige vurdering af behovet 
for deltids- versus fuldtidsansæt-
telse? 
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 Blandt de deltagende kommuner er der ikke nogen overordnet politisk 

vedtaget strategi for, hvorledes institutionsledelsen bør sammensætte 

fordelingen af deltids- og fuldtidsmedarbejdere i den enkelte institution. 

 Institutionsledelsen har den fulde beslutningskompetence i forhold til 

fordeling af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere, hvorfor den enkelte 

leders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansættelse 

har stor betydning. Denne vurdering af behovet varierer institutionerne 

imellem. 

 I enkelte institutioner oplever institutionsledelsen, at et skred i normerin-

gen af pædagogmedhjælpere og pædagoger kan være en mulig forkla-

ring på stigningen i andelen af deltidsansatte medarbejdere. Dette skyl-

des, at ledelsen har ansat en større andel pædagoger, men at deres løn-

sum stadig bliver beregnet ud fra en normering på 60/40. 
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9. Økonomi og styring 

De økonomiske rammer handler om, hvordan budgettilpasninger, justeringer i 

normeringen og udviklingen i børnetallet har påvirket området de seneste år. 

Måden, hvorpå institutionsledelsen har håndteret de økonomiske udfordrin-

ger, kan have indflydelse på den aktuelle stillingsstruktur i institutionerne. I 

dette kapitel belyses det, hvordan tillidsrepræsentanterne og institutionsle-

delsen har oplevet påvirkningen af den økonomiske styring på området. 

9.1. Kommunens økonomi 

Det er både tillidsrepræsentanternes og ledernes vurdering, at budgettilpas-

ninger og nedskæringer i normeringen har haft en afgørende betydning for 

stigningen i antallet af deltidsansatte fra 2008 til 2011. Flere institutionsledere 

peger på, at nedskæringen i normeringen har betydet, at de har været nødt til 

at prioritere personale i spidsbelastningsperioderne midt på dagen og skære 

personaletimer væk på ydertidspunkterne, hvor der ikke er lige så mange 

børn i institutionen. Det har særligt i mindre institutioner betydet, at instituti-

onsledelsen har oplevet et stort behov for deltidsansatte medarbejdere for 

netop at kunne dække behovet for ekstra hænder midt på dagen. 

Den stramme økonomiske styring på området har endvidere bevirket, at flere 

institutionsledere oplever, at de bliver nødt til at foretage løbende op- og ned-

justeringer i tid for at sikre, at de styrer inden for budgettet. Derfor oplever de, 

at det er mere hensigtsmæssigt at have et vist antal deltidsmedarbejdere, da 

det giver en mere justerbar timefordeling i personalegruppen. 

9.2. Reduktion i arbejdstid og afskedi-
gelser 

I forbindelse med de økonomiske besparelser har reduktion i arbejdstid været 

anvendt i flere af de deltagende institutioner. Tillidsrepræsentanterne ople-

ver, at institutionsledelsen ofte drøfter besparelserne med medarbejderne på 

personalemøder, hvorefter flere medarbejdere frivilligt har valgt at gå ned i 

tid. Blandt tillidsrepræsentanterne er der dog bred enighed om, at det kan 

diskuteres, hvorvidt der reelt er tale om en frivillig reduktion af arbejdstid, når 

det sker i forbindelse med nedskæringer. Det er tillidsrepræsentanternes 

oplevelse, at der for den enkelte medarbejder kan ligge et stort forventnings-

pres om frivillig reduktion i timetal, hvis det i den konkrete situation kan bety-

de, at en opsigelse kan undgås. 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
Hvilken betydning har kommunens 
økonomi for fordelingen af fuldtids- 
og deltidsansatte? 
 
 
 
  
 
 
 

Følgende spørgsmål har ligget 
til grund for fokusgruppeinter-
viewet 
 
I hvilket omfang anvendes redukti-
on i arbejdstid i stedet for afskedi-
gelser? 
 
Hvem har kompetencen til at be-
slutte, om der skal ske afskedigel-
ser eller timetalsreduktion? 
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Flere tillidsrepræsentanter oplever endvidere, at det kan være svært at und-

gå reduktion i arbejdstid og fastholde fuldtidsstillinger, fordi der blandt med-

arbejderne ofte er konsensus om at fastholde flest mulige hænder i persona-

legruppen. 

Kompetencen til at beslutte, hvorvidt der bør anvendes reduktion i timetal 

eller afskedigelser, ligger typisk hos den enkelte institutionsleder. Hvis der er 

tale om afskedigelser, bliver der aftalt nogle overordnede retningslinjer i 

medarbejderudvalget, og institutionsledelsen rådfører sig med den persona-

lejuridiske afdeling i kommunen. 

9.3. Delkonklusion 

I forhold til økonomi og styring kan følgende konkrete forhold have betydning 

for den aktuelle prioritering af fuldtids- og deltidsansatte. 

 Budgettilpasninger og nedskæringer i normeringen betyder, at instituti-

onsledelsen prioriterer personale i spidsbelastningsperioderne. For at 

imødekomme krav om ekstra personale midt på dagen oplever flere insti-

tutionsledere, at der er behov for en større andel af deltidsmedarbejdere. 

Det gør sig særligt gældende i mindre institutioner.  

 En stor del af institutionslederne oplever endvidere, at kravet om en lø-

bende justering af timeforbruget på institutionsniveau har medført et stør-

re behov for variation i timeforbruget i personalegruppen. Det er instituti-

onsledernes vurdering, at en højere andel af deltidsansatte medarbejde-

re giver mere fleksibilitet i måden, hvorpå institutionsledelsen kan tilrette-

lægge det ugentlige timeforbrug. 

 Både tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at reduktion i timetal bliver 

anvendt i stedet for afskedigelser, hvilket påvirker fordelingen i stillings-

strukturen. Institutionsledelsen drøfter ofte retningslinjer for reduktion i 

arbejdstid med medarbejderne, men det er tillidsrepræsentanternes op-

levelse, at det i høj grad er den enkelte institutionsleders beslutning, 

hvorvidt der anvendes reduktion i arbejdstid eller afskedigelser. 
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