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• Væsentlig forskel i antallet af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte for henholdsvis pædagogerne (1,5 deltidsansat per 
fuldtidsansat) og socialpædagogerne (0,6 deltidsansat per fuldtidsansat).  

• På tværs af landets kommuner dækker den gennemsnitlige ratio mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte over en væsentlig 
variation.  

–Dagpædagogerne: 85 procent af kommunerne har flere deltidsansatte end fuldtidsansatte. Deltids-fuldtids-ratioen varierer fra 0,5 til 
6,0.  

–Socialpædagogerne 31 procent af kommunerne har flere deltidsansatte end fuldtidsansatte. Deltids-fuldtids-ratioen varierer fra 0,2 
til 1,9.  

• Ikke den store forskel i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for henholdsvis pædagoger og socialpædagoger på trods af 
den væsentlige forskel i deltids-fuldtids-ratioen. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de deltidsansatte er cirka 31 
timer om ugen, og den gennemsnitlige arbejdstid for alle ligger mellem 31 og 37 timer om ugen.  

• Deltid på pædagogområdet er helt overvejende et timetal, der ligger et stykke over 30 timer om ugen – for mange 
medarbejdere vil det derfor formentlig heller ikke opleves som deltid med eksempelvis 33 eller 34 timer om ugen.  

• Hvis alle deltidsansatte kom på fuldtid, ville det forøge det samlede antal arbejdstimer med cirka 10 procent for pædagoger 
og cirka 7 procent for socialpædagoger. På kommuneniveau varierer dette noget mere: for pædagoger fra en forøgelse af det 
samlede antal arbejdstimer på cirka 5 procent til en forøgelse på cirka 20 procent. For socialpædagoger er de tilsvarende tal 
fra cirka 2 procent til cirka 20 procent.  

• Ikke sammenhæng på kommuneniveau mellem pædagog/socialpædagog og kommunestørrelse, normeringer, 
institutionsstørrelse m.v.  

• 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 mellem deltid og fuldtid reelt er mere begrænsede, 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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• Prioriterer fuldtidsansatte af hensyn til det relationsskabende arbejde med brugere og pårørende i 
institutionerne.  

• Behovet for fuldtidsansættelser på døgnområdet forstærkes yderligere af de overenskomstmæssige 
bestemmelser om frihed som kompensation for vagter på skæve tidspunkter.  

• På døgnområdet er der endvidere peget på en stærkere tradition for fuldtidsansættelser. Blandt andet 
opleves arbejdsvilkårene med frihed som kompensation for eksempelvis nattevagter som attraktive.  

• Rekrutteringssituationen på døgnområdet var for år tilbage sådan, at det stort set var umuligt at 
rekruttere til stillinger på mindre end fuldtid.  

• Deltid er overvejende en konsekvens af budgetreduktioner på området, der er udmøntet som 
timereduktioner frem for afskedigelser.  

• Deltid på døgnområdet opleves således ofte som ufrivillig af både institutionsledere og 
tillidsrepræsentanter.  

• Enkelte større døgninstitutioner med flere afdelinger har forsøgt at skabe flere fuldtidsstillinger ved at 
sammensætte stillinger med timer på flere afdelinger. Dette vanskeliggøres dog af relationsskabende 
arbejde, specialiseringsgraden samt kollegiale aspekter.  

• Døgninstitutioner med weekendaflastningsordninger oplever et større behov for deltidsansatte 
medarbejdere, da der er spidsbelastningsperioder i weekenden, der opleves svære at dække med 
fuldtidsansatte.  
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• Institutionens størrelse kan have betydning for stillingsstrukturen med større fleksibilitet på større 
institutioner. Områdeledelse har ikke nogen afgørende betydning.  

• Spidsbelastningsperioder midt på dagen er en medvirkende årsag til en høj andel deltidsansatte 
medarbejdere. Dette kan dog også tilrettelægges med fuldtid.  

• Det er primært den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltid versus fuldtid, der har 
indflydelse på stillingsstrukturen.  

• Stærk kultur for deltid. Arbejdsnormen har en selvforstærkende effekt. Hvis hovedparten af 
medarbejderne i en institution er deltidsansatte, vil det have en afsmittende 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. Den lønmæssige gevinst ved at gå op i tid står dog ofte ikke mål med den livskvalitet, 
som medarbejderne oplever ved at være på deltid.  

• Ekstra timer, som en medarbejder kan få ved at gå fra deltid til fuldtid, vil ofte ligge på ydertidspunkter i 
vagtplanen, som den enkelte finder uattraktive.  

• Lederne prioriterer ofte at styrke det pædagogiske arbejde ved at konvertere en 
fuldtidspædagogmedhjælper-stilling til en deltidspædagogstilling.  

• Budgettilpasninger og nedskæringer i normeringen betyder, at institutionsledelsen prioriterer personale i 
spidsbelastningsperioderne.  
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• 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 skolen.  
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