
Ved I nok om, hvordan personalet i daginstitutionerne  
bruger deres tid? 

Se mere på klk.kl.dk, eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed 

Dagtilbud af høj kvalitet gør en positiv forskel for 

alle børn – på den korte bane såvel som i et livs-

langt perspektiv. Høj kvalitet hænger bl.a. sammen 

med den måde, dagen tilrettelægges på i den en-

kelte institution. 

 

Det pædagogiske personale og deres mulighed for 

at varetage deres kerneopgave, nemlig at være 

sammen med børnene og dermed skabe kvalitet i 

børnenes aktiviteter, er af stor betydning.  

 

KL har gennemført en række analyser af ressource-

anvendelse i dagtilbud i flere kommuner. Analyser-

ne i de kommuner, som har deltaget, viser, at ande-

len af timer, der bruges sammen med børn, er rela-

tiv høj. Men hvordan ser det ud i jeres kommune? 

 

Hvor meget tid bruges sammen med børn? 

Den største og vigtigste ressource i daginstitutio-

nerne er det pædagogiske personale. Derfor er til-

rettelæggelsen af deres arbejdstid en af de vigtigste 

faktorer i forhold til at lykkes med at skabe et dagtil-

bud af høj kvalitet.  

 

Nedenstående figur viser et eksempel på, hvor stor 

en andel af det pædagogiske personales disponible 

arbejdstid, der anvendes til forskellige formål. 

 

Få styr på ressourcerne 

Ét er at få et overblik over, hvordan jeres daginstitu-

tioner planlægger og bruger medarbejderressour-

cerne. Noget andet - og i ligeså høj grad vigtigt - er 

at bruge tallene til en drøftelse om det optimale res-

sourcebrug. Analysen kan være med til at skabe et 

udgangspunkt for en drøftelse af, hvordan man 

bedst bruger kompetencer og ressourcer rigtigt, så 

det faste pædagogiske personale er mest muligt 

sammen med børnene, da det er dem, der har fag-

ligheden og ikke mindst kendskabet til at være 

klædt på til forældresamtaler, planlægning mm. 

 

KLK kan hjælpe med en analyse af ressourcean-

vendelsen i jeres daginstitutioner. Analysen kan 

være med til at give et bedre styringsgrundlag og 

dermed højne kvaliteten i de enkelte dagtilbud. 

 

I får bl.a.: 

 

 Konkret viden om, hvordan personalet i dagin-

stitutionerne anvender deres arbejdstid 

 Et grundlag for den fremadrettede udvikling af 

jeres dagtilbud på baggrund af konkret viden 

om aktuel praksis 

 Konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan 

planlægning og tilrettelæggelse af fx arbejds-

tid kan bidrage til at højne kvaliteten i hele 

kommunens dagtilbudsområde og i den enkel-

te institution. 

 

Kontakt chefkonsulent Claus Herbert (clhe@kl.dk, tlf. 

5150 2519), hvis du vil høre mere om, hvordan KLK 

kan hjælpe jer til bedre ressourceplanlægning på  

dagtilbudsområdet. 

- Vi kender kommunerne 

Kilde: KL-analyse ”Arbejdstidsanalyse blandt det pædagogiske personale i daginstitutioner”  

mailto:clhe@kl.dk

