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1. Resume 

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL  

I nærværende rapport præsenteres resultatet af den netop gennemførte kortlægning af 

førskoleområdet i Grønland. Ud over denne rapport er der udarbejdet to pixi-rapporter, som kort 

beskriver førskoleområdet i Grønland, den ene er på engelsk og den anden på grønlandsk og dansk. 

Baggrunden for at udarbejde kortlægningen er Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om 

pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, der pålægger Landsstyret 

(Naalakkersuisut) at føre overordnet tilsyn med pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i 

førskolealderen, herunder at sørge for udvikling af værktøjer til statistisk databehandling og 

pædagogisk udvikling af førskoletilbud, iværksætte pædagogisk-psykologisk forskning samt uddanne 

personale. 

I løbet af de senere år er førskoleområdet kommet mere og mere i centrum. Man har erkendt, at en 

indsats i førskolealderen kan få stor betydning for børnenes senere udvikling, herunder 

skoleparathed, der er vigtig for indlæringen i folkeskolen. Kortlægningen har til formål at give en 

grundig beskrivelse af førskoleområdet i Grønland samt at indsamle og præsentere data vedrørende 

børn, dagtilbud, personale på daginstitutioner og brug af pædagogiske redskaber. Kortlægning giver 

således et komplet øjebliksbillede af, hvilke dagtilbud de grønlandske børn modtager samt den 

grønlandske daginstitutionsstruktur og personalesammensætning.  

Det er et politisk ønske at forbedre indsatsen på førskoleområdet. Den udfordring, som Selvstyret 

står overfor, er at monitorere og dokumentere effekten af den pædagogiske indsats og de politiske 

initiativer, der finder sted. I den forbindelse har kortlægningen til formål at evaluere det 

eksisterende databeredskab og komme med anbefalinger til justeringer, så anvendeligheden i 

forhold til monitorering af førskoleområdet kan optimeres. Det er ligeledes formålet at komme med 

anbefalinger til etablering af supplerende databeredskaber, i det omfang det er relevant. 

Førskoleområdet i Grønland er belyst med henholdsvis kvantitative og kvalitative data. Det 

kvantitative materiale omfatter udtræk fra de kommunale administrationssystemer, cpr-registeret 

og indberetninger fra kommunerne. Det kvalitative materiale omfatter en undersøgelse blandt 

institutionslederne på samtlige institutioner i Grønland, samt en undersøgelse blandt det 

pædagogiske personale. 
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Tilsammen udgør det indsamlede materiale og kortlægningen grundlaget for en beskrivelse og 

forståelse af førskoleområdet i Grønland, som man ikke har haft tidligere. Materialet vil endvidere 

danne grundlag for en lang række af analyser i fremtiden, som skal bidrage til, at der kan tages 

politiske beslutninger på et mere oplyst grundlag. 

 

1.2 HOVEDRESULTATER 

De samlede offentlige udgifter til familier og børn udgør ca. 780 mio. årligt. kr. Det svarer til mere 

end 6 % af samfundets produktion (BNP). På førskoleområdet er den største udgift lønningerne til de 

ansatte. I gennemsnit er lønudgiften pr. barn ca. 71.000 kr. om året. 

Der er ca. 5.000 børn i alderen 0-5 år, hvoraf 80 % bor i byerne og 20 % i bygderne. To tredjedele går 

til et offentligt dagtilbud; dagpleje, vuggestue, børnehave eller en integreret institution. Størstedelen 

af dem, der ikke går i daginstitution er 0 år, men der er også en stor gruppe af ældre børn, særligt i 

bygderne, som ikke går i daginstitution. En af årsagerne hertil er, at kommunerne har forskellige 

institutionsstrukturer, en anden årsag hænger sammen med forældrenes indkomst og uddannelse. 

Der er 104 offentlige og selvejende daginstitutioner i Grønland samt 50 dagplejere. Tilsammen er 

disse dagtilbud normeret til at kunne optage ca. 4.000 børn. Lige nu er ca. 3.400 i offentlige tilbud og 

ca. 100 børn er i selvejende institutioner. Antallet af børn forventes at stige de næste 10 år, 

hvorefter der igen bliver færre børn. Presset på daginstitutioner afhænger i høj grad af 

dagtilbudsfrekvensen, som angiver andel af børn i dagtilbud. De grønlandske institutioner har ingen 

lukkedage ud over i weekender, helligdage og andre nationale fridage. Problemer med ventelister til 

institutionspladserne er begrænsede, men forekommer i de største byer i spidsbelastningsperioder 

omkring eksempelvis studiestart. Taksterne for betalingen af institutionspladser afhænger af 

forældrenes eller forsørgernes skattepligtige indkomst således, at taksten stiger for højere indkomst, 

og her er der store kommunale forskelle.  

Personalet taler primært grønlandsk med børnene i daginstitutionerne. Størstedelen af 

institutionslederne er pædagoguddannede. De har deltaget i relevante kurser og herunder kurser i 

effektiv pædagogik, og de har en høj anciennitet og mange års erfaring inden for det pædagogiske 

område. Med andre ord en stærk kompetenceprofil. For medarbejderne gælder det, at halvdelen 

ikke har en pædagogisk uddannelse, men mange har deltaget i relevante kurser, herunder kurser i 

effektiv pædagogik i løbet af de seneste to år. Medarbejderne har generelt en stor erfaring inden for 

det pædagogiske område, mens anciennitet i den nuværende stilling er spredt. 

Hvis man sammenholder den aktuelle personalesammensætning med de minimumskrav, som er 

gældende i henhold til landstingsforordningens bestemmelse i § 20, kan det konstateres, at der er 
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stor mangel på pædagoger. Kommunerne er simpelthen ikke i stand til at efterleve lovens 

minimumsbestemmelser, fordi udbuddet af uddannede pædagoger er for lavt. Som kompensation 

for de manglende pædagoger ansætter kommunerne personale med kortere pædagogisk 

uddannelse. 

Pædagogiske redskaber anses for at være vigtige i forhold til at stimulere børnenes sprog og 

indlæring. Der er store kommunale forskelle på hvilke og hvor mange pædagogiske redskaber, der 

anvendes på de grønlandske institutioner. Analysen viser desuden, at brugen af pædagogiske 

redskaber afhænger af hvor lang tid institutionslederen har været ansat i sin nuværende stilling. Hvis 

institutionslederen har været ansat i mere end 3 år, er der større sandsynlighed for, at institutionen 

anvender pædagogiske redskaber. Brugen af pædagogiske redskaber kræver altså kontinuitet i 

ledelsen. ’Skoleparathedsundersøgelsen’ (SPU) og ’tidlig registrering af sprog’ (TRAS) er de ældste og 

mest anvendte redskaber, mens effektiv pædagogik er et relativt nyt redskab, som med sin korte 

levetid taget i betragtning er bredt implementeret i mange institutioner. 

Den grønlandske kultur spiller en væsentlig rolle i daginstitutionerne. Institutionslederne mener i høj 

grad, at der er særlige grønlandske forhold, der påvirker den anvendte pædagogik. Derfor prioriterer 

institutionslederne, at børnene skal lære om Grønlands kultur ved at spise grønlandsk mad, lære 

grønlandske lege og være i og lære om den grønlandske natur. 

1.3 LÆSEVEJLEDNING 

I kapitel 2 opstilles der en række fremadrettede anbefalinger, som vedrører indikatorer, 

databeredskab og den fremtidige monitorering af førskoleområdet. Kapitel 3 består af en beskrivelse 

af førskoleområdet opdelt på forskellige emner, samt en redegørelse for det eksisterende 

databeredskab og opstilling af indikatorer for førskoleområdet. Kapitel 4 indeholder en række 

temaartikler, som kan læses enkeltvis og uden forudgående kendskab til området. I kapitel 5 

beskrives den anvendte metode, hvorefter bilagsmaterialet følger i kapitel 6. 
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2. Fremadrettede anbefalinger 

På baggrund af en omfattende kortlægning af førskoleområdet i Grønland, som har inkluderet 

indsamlingen og analyse af både kvantitative og kvalitative data, samt gennemgang af 

databeredskab og udvikling af indikatorer, gives der her en række anbefalinger.  

Anbefalingerne vedrører emnerne indikatorer, databeredskab og monitorering. 

På baggrund af den aktuelle kortlægning og under inspiration af OECD Family database og Danmarks 

Statistik er der udviklet 40 indikatorer, som tilsammen beskriver førskoleområdet i Grønland. Hver 

indikator er beskrevet i forhold til type, emne, navn, kort tekstbeskrivelse, kilde og der er givet 

anbefaling til målefrekvens og tidspunkt i kapitel 3.3. Baseline per 1. januar 2011 fremgår af bilag 

6.2. 

I relation til indikatorer anbefales følgende:  

I. Selvstyret arbejder videre med rapportens indikatorer med henblik på at foretage en 

prioritering af, hvilke indikatorer man ønsker at arbejde videre med og eventuelt supplerer 

med nye indikatorer, hvis der er behov herfor. 

II. Selvstyret arbejder videre med rapportens indikatorer med henblik på at relatere dem til 

relevante politiske målsætninger og strategier. 

III. Selvstyret anvender rapportens indikatorer i forbindelse en kontinuerlig monitorering af 

førskoleområdet. 

Et væsentligt element af kortlægningen af førskoleområdet er at redegøre for det eksisterende 

databeredskab med henblik på at komme med anbefalinger til justering således, at anvendeligheden 

i forhold til monitorering af førskoleområdet kan optimeres. I den forbindelse er det ligeledes 

relevant at komme med anbefalinger til etablering af supplerende databeredskaber i det omfang, 

det er relevant. Redegørelsen for det eksisterende databeredskab fremgår af kapitel 3.2.1 og 

omfatter kommunernes administrationssystem Winformatik samt registreringer vedrørende 

økonomi, personale og ventelister.  

Kommunerne anvender Winformatik til at administrere daginstitutioner og dagplejere. Systemet 

indeholder oplysninger om institutionerne (type, normering mv.) og om børnene (cpr-nummer, 

forældre mv.). Disse oplysninger kan trækkes ud af systemet og anvendes til monitorering af 

førskoleområdet. Se hvilke oplysninger Winformatik indeholder i bilag 6.4. 
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I relation til det eksisterende databeredskab (Winformatik) anbefales følgende:  

IV. Selvstyret indfører en standardiseret definition af forskellige institutionstyper. Det 

konstateres, at kommunerne tildeler institutionerne type efter forskellige kriterier. Det er 

specielt integrerede institutioner, som kommunerne registrerer forskelligt. En integreret 

institution er registreret som to institutioner i Winformatik – en vuggestue og en børnehave 

– nogle kommuner giver begge institutioner betegnelsen integreret institution, andre bruger 

betegnelserne børnehave og vuggestue. Der er behov for fælles retningslinjer. 

V. Selvstyret tildeler institutionsnummerintervaller til hver kommune. Det konstateres, at flere 

institutioner har samme institutionsnummer. Det anbefales, at hver kommune tildeles et 

interval med institutionsnumre, eksempelvis [001-099], [101-199], [201-299] og [301-399].  

VI. Kommunerne gennemfører en løbende opdatering af institutionernes normering i 

Winformatik. Det konstateres, at kommunernes egne indberetninger om institutionernes 

normering og Winformatiks angivelser af normering ikke stemmer overens.  

VII. Kommunerne gennemfører en generel opdatering af oplysningerne i Winformatik. Det 

konstateres, at oplysningerne i Winformatik ikke er fuldt opdateret. Ikke alle institutioner 

har stedkode og stednavn, hvilket betyder, at det ikke er muligt at konstatere, hvor en 

institution ligger, og om den ligger i en by eller en bygd. Der bør ligeledes ske opdatering af 

navne og normeringer samt sletning af institutioner, der ikke længere eksisterer. 

I relation til anvendelse af det eksisterende databeredskab anbefales det, at der foretages en årlig 

dataindsamling med nedslag den 1. januar på følgende parametre: børn, økonomi, personale og 

ventelister. Følgende anbefales:  

VIII. Selvstyret laver udtræk fra Winformatik per 1. januar og kobler det til et udtræk fra cpr-

registeret over alle bosiddende børn i førskolealderen.  

IX. Selvstyret indhenter de kommunale regnskaber og takstbetalingsoversigter fra kommunerne 

årligt. 

X. Selvstyret indhenter per 1. januar hvert år oplysninger om kommunernes ventelister med et 

indberetningsskema. Se forslag til indberetningsskema i bilag 6.1.3. 

XI. Selvstyret indhenter per 1. januar hvert år oplysninger om personalet på de enkelte 

institutioner med personalet fordelt på uddannelsesgrupper, der svarer til dem 

Landstingsforordningen opererer med i § 20 vedrørende minimumskrav til 

personalesammensætning. Se forslag til indberetningsskema i bilag 6.2.3, oplysningerne 

svarer i høj grad til dem, der fremgår af landstingsforordningens paragraf 14 om 

godkendelsesbevis for daginstitutioner. 

I forbindelse med kortlægningen er det eksisterende databeredskabs mangler ligeledes klarlagt. 

Disse mangler vedrører monitorering af de selvejende institutioner og af de børn, der er indskrevet 

her, samt børn uden for dagtilbud. Kortlægningen har endvidere vist, at der er en række kvalitative 
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data, som er relevante for monitoreringen af førskoleområdet, men som ikke er en del af det 

eksisterende databeredskab. 

Det anbefales at supplere det eksisterende databeredskab på følgende vis (se også kapitel 3.2.2): 

XII. Selvejende institutioner skal være omfattet af databeredskabet. Det kan ske ved 

indberetning af personalesammensætningen på lige fod med de offentlige dagtilbud (jf. XI). 

Det bør endvidere overvejes, om de selvejende institutioner skal indberette oplysninger 

omkring hvilke børn (cpr-numre), der går i institutionen. Hvis denne indberetning foretages 

er det muligt at adskille de børn, som er i privat dagtilbud, fra de børn, som ikke er i 

dagtilbud. 

XIII. Selvstyret skal fokusere på børn uden for dagtilbud og lade dem omfatte af 

databeredskabet. I første omgang kan der foretages en analyse af, hvor disse børn bor 

(kommune, by, bygd, lokalitet) for at understøtte kommunerne i deres arbejde med 

børnene. På længere sigt kan Selvstyret overveje mere dybdegående kvalitative og 

kvantitative analyser af problemstillingen. 

XIV. Selvstyret gennemfører en årlig undersøgelse blandt institutionslederne, som har et 

indgående kendskab til, hvordan forholdene er på institutionerne. Undersøgelsen skal 

omfatte oplysninger vedrørende institutionslederen, brug af pædagogiske redskaber, trivsel 

blandt børn og personale, vurdering af fysiske rammer mv.   

XV. Selvstyret gennemfører en undersøgelse blandt medarbejderne på institutioner og 

dagplejerne hvert andet år. Undersøgelserne skal omfatte medarbejdernes kompetencer, 

brug af pædagogiske redskaber og trivsel blandt børn og personale. 

XVI. Selvstyres gennemfører en undersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutionerne. 

Undersøgelsen skal fokuserer på samarbejde mellem daginstitutionen og familien, læring i 

hjemmet og børnenes trivsel. 

Det anbefales, at Selvstyret foretager en kontinuerlig monitorering af førskoleområdet på baggrund 

af nærværende kortlægning og anbefalinger vedrørende indikatorer og databeredskab. 

I relation til den fremtidige monitorering anbefales følgende: 

XVII. Selvstyret etablerer en intern databank med udgangspunkt i det datamateriale, der er 

indsamlet i forbindelse med nærværende kortlægning. 

XVIII. Selvstyret monitorerer førskoleområdet kontinuerligt og holder den interne databank 

opdateret med årlige dataindsamlinger per 1. januar hvert år. Den kontinuerlige opdatering 

sikre at Selvstyret kan vurdere udviklingen på førskoleområdet i lyset af ensartet og 

veldokumenteret tidsseriedata. 

XIX. Arbejdet med monitorering af førskoleområdet centraliseres i Selvstyret eller en anden 

enhed med henblik på udvikling, vidensopsamling og videndeling.  
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XX. Selvstyret supplerer monitoreringen med analyser af sammenhængen mellem indsatsen på 

førskoleområdet og andre områder, så som familieområdet eller skoleområdet. Eksempelvis 

sammenhængen mellem indskrivning i dagtilbud og trintestresultater i tredje klasse. 
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3. Førskoleområdet i Grønland 

3.1 BESKRIVELSE AF FØRSKOLEOMRÅDET 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af førskoleområdet i Grønland på en række emner – 

administrativ opbygning, børn, institutioner, personale, forgangen til resten af livet, økonomi og 

sammenligning med de andre nordiske lande. Størstedelen af afsnittet er også udgivet som pixi-

rapport på grønlandsk, dansk og engelsk. Den kan rekvireres hos Departementet for Uddannelse og 

Forskning og kan downloades fra departementets hjemmeside. 

3.1.1 Den administrative og politiske opbygning  

Inatsisartut fastsætter de lovmæssige rammer for førskoleområdet, mens Naalakkersuisut fastsætter 

de udfyldende bestemmelser bl.a. om betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i 

førskolealderen, ligesom Naalakkersuisut f.eks. skal sørge for, at der sker pædagogisk-psykologisk 

forskning inden for førskoleområdet og udvikling af nye former for dagtilbud til børn, herunder 

alternative dagtilbud til børn tilpasset bygdeforhold. 

Naalakkersuisut har det overordnede tilsyn med dagtilbud til børn i førskolealderen, som omfatter 

udarbejdelse og fortolkning af lovgivning, initiering af nye udviklingsprojekter og reformer på 

området og samarbejde med kommunalbestyrelserne med henblik på at forene og koordinere 

politik og praksis. 

Det almindelige og pædagogiske tilsyn er pålagt kommunalbestyrelsen, og omfatter et tilsyn med de 

kommunale dagplejer mindst fire gange årligt, hvoraf mindst et besøg skal finde sted uanmeldt. 

Desuden skal kommunalbestyrelsen sikre det fornødne antal pladser, udarbejde en kommunal 

børne- og ungepolitik, udarbejde pædagogiske årsplaner for de enkelte dagtilbud og evaluering 

heraf samt formidle en fast kontakt mellem bygders dagtilbud og byers dagtilbud til børn med 

henblik på pædagogisk inspiration. 

Formålet med dagtilbud til børn i førskolealderen er beskrevet i forordningen, og er bl.a. med barnet 

i centrum og i samarbejde med barnets forældre at sikre den optimale og bedst mulige støtte til det 

enkelte barn og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling. 



 
  
 
 
Grønlands Selvstyre 

12  Kortlægning af førskoleområdet  

 

Det understreges, at al pædagogisk arbejde med førskolebørn skal ske i samarbejde med barnets 

forældre og barnets netværk og skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte 

grundlæggende kompetencer og lysten til at lære, samt inspirere barnets tilegnelse og udvikling af 

sociale og almene færdigheder.  

3.1.2 Meeqqerivitsialak 

Allerede inden den nugældende forordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i 

førskolealderen blev vedtaget i december 2008, blev der iværksat en række tiltag med pædagogisk 

udviklingsarbejde i første omgang ved udvalgte daginstitutioner. 

Udviklingsarbejdet foregår som efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere, bl.a. i form af 

akademiske diplomuddannelser, som primært tilbydes ledere med pædagoguddannelse. Disse 

forberedes til selv at kunne varetage det fortsatte udviklingsarbejde først og fremmest i egen 

daginstitution, men også i kommunens øvrige institutioner i forståelse med den kommunale ledelse. 

Desuden er der afholdt kurser for de ansatte i de enkelte daginstitutioner. På nuværende tidspunkt 

har der været afholdt kurser i alle byer og flere bygder, hvor flere daginstitutioner er blevet besøgt 

flere gange for at fastholde udviklingsarbejdet. 

Fra 2012 og fremover bliver udviklingsarbejdet en del af Naalakkersuisuts overordnede strategier, 

bl.a. Uddannelsesstrategien og Børne- og Ungestrategi, hvor arbejdet tilrettelægges således, at der 

bliver endnu større sammenhæng med Naalakkersuisuts andre indsatsområder. Et udkast til en 

mindre regulering af den gældende landstingsforordning er under udarbejdelse, og vil blive forelagt 

Inatsisartut under forårssamlingen i 2012. 

3.1.3 Børnene 

Der er ca. 5.000 børn i alderen 0-5 år. De fleste børn bor i Kommuneqarfik Sermersooq, nemlig godt 

1.900 eller 38 % af alle landets børn i aldersgruppen 0-5 år. Kommune Kujalleq har det mindste antal 

børn, nemlig ca. 650 eller 13 % af landets børn i aldersgruppen 0-5 år. 

Børnene bor primært i byerne. Selv om bygderne i de seneste år har oplevet en nedgang i antallet af 

beboere, bor mange børn, nemlig 13 %, fortsat i bygder.   

I de kommende 4-5 år forventes antallet af børn i hele landet at stige. Det skyldes primært, at der 

bliver flere kvinder i den fødedygtige alder. Udviklingen forventes herefter at stabilisere sig i nogle 

år, men fra omkring 2022 og frem forventes et fald i antallet af børn. En sådan udvikling ses normalt i 

samfund, der er i hastig udvikling og bevægelse mod et højere uddannelses- og velstandsniveau; 

kvinder får generelt færre børn end tidligere generationer, da flere tager en videregående 

uddannelse og i højere grad deltager på arbejdsmarkedet. Samtidig er der en tendens til at kvinder 
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får deres første barn i en senere alder end før, hvilket er naturligt, når der også skal være tid til 

uddannelse og job. 

Dagens kvinde føder i gennemsnit mellem 2 og 2,5 børn. Det betyder, at det samlede befolkningstal 

vil være stabilt eller stigende i de kommende år. Kvinder føder lige nu deres første barn, når de er 

mellem 20 og 24 år. 

3.1.4 Institutionerne og kapaciteten 

Kommunerne er ansvarlige for udbuddet af forskellige typer af dagtilbud. Der er 23 vuggestuer, 36 

børnehaver samt 38 integrerede institutioner rundt om i landet. Hertil kommer 50 kommunale 

dagplejere. Der er endvidere fem selvejende institutioner, som alle ligger i Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Tilsammen er disse tilbudsformer normeret til at kunne optage ca. 4.000 børn. Lige nu er ca. 3.400 i 

offentlige tilbud og ca. 100 børn er i selvejende institutioner. Der er i alt ca. 5.000 børn i alderen 0-5 

år, hvilket altså betyder, at ca. 1.500 børn, eller 30 % af aldersgruppen, ikke er i offentlige eller 

selvejende ordninger, men fx passes af familien eller i privat dagpleje, men det har ikke været muligt 

at skaffe statistik over hvor mange børn, det drejer sig om. 

Forholdet mellem antallet af børn i dagtilbud og normeringen kaldes udnyttelsesgraden. Den ligger 

mellem 80 % og 90 % for de enkelte dagtilbudstyper, men dette er et gennemsnitstal for hele landet 

under et. I de store byer, hvor begge forældre ofte arbejder, er der ventelister. I de store byer bor 

også mange studerende, en del med børn, som prioriteres højt ved tildeling af 

daginstitutionspladser. I mindre byer og bygder, hvor beskæftigelsesmulighederne er mindre og ofte 

sæsonbetonede, er der generelt ikke problemer med pladsmangel. 

3.1.5 Ledere og personale 

De ansatte på daginstitutionerne udfører en stor indsats i det daglige og er med til at sikre, at 

daginstitutionernes hverdag fungerer og lever op til de krav som børn, forældre og samfund stiller og 

forventer. 

Der er over 1.000 ansatte i daginstitutionerne. Omkring halvdelen er enten pædagoger eller har en 

pædagogisk uddannelse. Det øvrige personale er medhjælpere. Der er ikke den store forskel mellem 

kommunerne på, hvor stor en andel af det samlede personale, der udgøres af pædagoger mv. De 

ansatte i daginstitutionerne er helt overvejende kvinder; både blandt ledere og personale udgør 

kvinderne 95 % af alle ansatte. 

Lederne har generelt lang erfaring indenfor deres område og mange, nemlig 46 %, har siddet i deres 

nuværende stilling i mere end 5 år; det er lang tid, når man sammenligner med mange andre 
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jobfunktioner, og det er meget glædeligt og er med til at sikre kontinuiteten i arbejdet. Billedet er en 

smule anderledes, når man ser på personalet, hvor der er større udskiftning, og hvor kun 30 % af 

personalet har været ansat mere end 5 år i deres nuværende stilling. 

Grønlandsk er det sprog, der bruges allermest i daginstitutionerne, idet 75 % af personalet anvender 

det som det primære sprog i forhold til børnene. 

3.1.6 Økonomi 

De samlede offentlige udgifter til familier og børn udgør ca. 780 mio. årligt. kr. Det svarer til mere 

end 6 % af samfundets produktion (BNP).  

På førskoleområdet er den største udgift lønningerne til de ansatte. I gennemsnit er lønudgiften pr. 

barn ca. 71.000 kr. om året. Der er imidlertid variationer mellem kommunerne. Kommuneqarfik 

Sermersooq har den laveste udgift pr. barn, mens Qeqatta Kommunia ligger højest. Der kan være 

mange grunde til, at der er forskelle i udgifterne mellem kommunerne, men som regel er det muligt 

for de store kommuner at være billigere i drift end de mindre kommuner.  

Forældre skal betale for at have deres barn i dagtilbud. Taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen 

én gang om året. Disse takster er afhængige af forældrenes indkomst. Kommunerne opkrævede i 

2010 ca. 35 mio. kr. i betaling fra forældrene, hvilket er under 0,5 % af de samlede udgifter til 

familie- og børneområdet. Der er en betydelig variation i forældrebetalingen pr. barn mellem de fire 

kommuner. 

3.1.7 Fra førskolen og videre i livet 

Folkeskolen er det første videre skridt fra førskolen og ud i det videre liv. Folkeskolen har sin egen 

forordning. Selvstyret sikrer en sammenhæng mellem førskolen og skolen. 

Det er vigtigt allerede i førskolen at være opmærksom på børnenes udvikling og læring, og om de er 

parate til at komme i folkeskole, således at der så tidligt som muligt bliver sat ind med en indsats 

overfor de børn, der har behovet. Mange daginstitutioner anvender derfor en række forskellige 

metoder til at afdække barnets udvikling og skoleparathed gennem test og andre pædagogiske 

redskaber. Det har en del gjort i flere år, og der vil blive arbejdet på, at endnu flere vil anvende 

systematiske tests, og at flere børn omfattes af sådanne test. Samtidig samarbejder mange 

daginstitutioner med folkeskolen og sikrer dermed en bedre overgang for børnene, men igen 

arbejdes der på at styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og folkeskolen. 

Fra folkeskolen er det videre forløb i uddannelsen et erhvervsfagligt grundforløb eller en gymnasial 

uddannelse. Også her sikrer Selvstyret, at der er sammenhæng, hvor en ny gymnasielov træder i 

kraft fra skoleåret 2012/2013. 
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3.1.8 Grønland og de andre nordiske lande  

Grønland anvender ca. 6 % af samfundets produktion på velfærdsydelser til familier og børn. Det er 

væsentligt mere end mange nordiske lande. På uddannelsesområdet ligger Grønland også i front i 

norden med hensyn til tildeling af offentlige midler. Det afspejler, at der fra politisk side er stor 

opmærksomhed på netop disse to områder, der ses som nogle af de allervigtigste prioritetsområder, 

hvis Grønland på længere sigt skal højne sit velstandsniveau. Samtidig afspejler det også, at det er 

meget dyrere at sikre tilbud til børn og unge i et arktisk område, med en lille befolkning spredt ud 

over et meget stort geografisk område. Nordiske lande, der minder om Grønland mht. geografi og 

bosætningsmønster, fx Færøerne, anvender således også en stor andel på børn, nemlig ca. 5 % af sit 

BNP.  

Grønland har den højeste andel af 0-årige, som er i institution i hele Norden, den er på ca. 20 %, 

Stort set ingen børn på 0 år er i dagtilbud i Finland og Sverige. I disse lande er der nemlig tradition 

for, at barnet bliver hjemme i det eller de første leveår og institutionsstrukturen er derfor ikke så 

udbygget som i de øvrige nordiske lande.  

I Grønland er barselsorloven 15 uger, men kan efterfølgende forlænges med en forældreorlov på 17 

uger. Den kortere orlov i Grønland kan således være en betydende årsag til at andel af 0-årige, som 

er i institution, ligger på et højt niveau på linje med det danske. I Danmark og Norge er barselsorlov 

henholdsvis 52 uger og 47/57 uger. Muligheden for løn eller dagpenge varierer mellem landene og 

afhænger af beskæftigelse mv. 

 

3.2 DATABEREDSKAB 

Formålet med dette afsnit er dels at redegøre for det eksisterende databeredskab og dets 

anvendelsesområde og dels at komme med anbefalinger til, hvordan det kan justeres og forbedres, 

således at det i højere understøtter de aktuelle behov for monitorering af området. I henhold til 

landstingsforordningens paragraf 4 stk. 2 nr. 6 påhviler det Selvstyret at udvikle værktøjer til 

statistisk dataindsamling. Ud over Departementet for Uddannelse og Forskning indsamler MIPI 

Videns center om Børn og Unge data på førskoleområdet og det samme gælder Grønlands Statistik. 

Grønland er endvidere en del af et nordisk kontaktnetværk som omhandler førskoleområdet (ECEC). 

Formålet er at sammenligne de nordiske lande og lære af hinanden. I dette arbejde spiller udvikling 

af indikatorer og databeredskab til monitorering af området en væsentlig rolle. 

Analysen af det eksisterende databeredskab vedrører indberetninger i administrationsprogrammet 

Winformatik og kommunernes øvrige registreringer af økonomi, personale og ventelister. 

Winformatik, som bruges af alle kommunerne, er udviklet til at håndtere administrationen af 
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daginstitutionerne, men kan godt anvendes som databeredskab for monitorering af 

førskoleområdet. Det er således muligt at lave udtræk fra systemet, som kan bearbejdes og 

rapporteres. Systemet indeholder oplysninger om de børn i førskolealderen, som er indskrevet i et 

offentligt dagtilbud, men omfatter ikke børn i private dagtilbud eller børn uden for dagtilbud1.  

I de følgende to afsnit analyseres Winformatik, og der gives anbefalinger til mindre justeringer, som 

vil øge anvendelighed af det administrative system til monitorering. Analysen af de øvrige 

kommunale registreringer viser, at en årlig indsamling af de oplysninger om økonomi, personale og 

ventelister kan gennemføres ved brug af simple registreringsskemaer. Den sidste del af kapitlet 

sætter fokus på mangler i det eksisterende databeredskab, som vedrører børn uden for offentlige 

dagtilbud og selvejende institutioner. Det anbefales endvidere, at supplere det eksisterende 

databeredskab med en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt institutionslederne og undersøgelse 

blandt medarbejderne og dagplejerne hvert andet år. 

3.2.1 Eksisterende databeredskab 

Det eksisterende databeredskab består dels af indberetninger i programmet Winformatik og dels af 

registreringer vedrørende økonomi, ventelister og personale. Afsnittet giver konkrete anbefalinger 

til hvordan disse indberetninger og registreringer kan anvendes i forbindelse med monitorering af 

førskoleområdet. Alle anbefalinger kan implementeres uden økonomiske eller personalemæssige 

omkostninger for kommunerne eller Selvstyret. 

Winformatik 

Winformatik er et system, der drives af it-firmaet KIMIK. Hver af de fire kommuner har købt 

systemet. Det vil sige, at kommunerne bruger det samme system med de samme muligheder og de 

samme begrænsninger. Systemet anvendes på mange områder, men denne gennemgang vedrører 

kun systemets anvendelse på førskoleområdet.  

Winformatik anvendes i forbindelse med administration af de offentlige daginstitutioner, og 

indeholder oplysninger på tre niveauer – om barnet, institutionen og kommunen. For hvert barn er 

der registreret et cpr-nummer. Derudover er det betalende cpr-nummer registreret (typisk forældre) 

                                                           

 

 

1 Ved at koble oplysninger fra cpr-registeret og de indberetninger som Winformatik indeholder kan 
kommunerne få et overblik over hvilke børn i kommunen, der enten er uden for dagtilbud eller i privat 
dagtilbud. 
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samt eventuelle rabatter og indmeldelsesdato i en institution, disse oplysninger danner grundlag for 

beregning af takstbetalingen. Institutionen beskrives med et institutionsnummer, navn, type, 

normering og lokalitet. For hver kommune hører der en række stednavne og numre. Se en 

beskrivelse af oplysningerne i Winformatik i bilag 6.4. 

Systemet fungerer ved, at en sagsbehandler foretager en indberetning i systemet, når et barn enten 

starter eller stopper i en daginstitution. Det sker eksempelvis, når et barn stopper i vuggestue eller 

dagpleje og starter i en børnehave. Oplysningerne gemmes i en database, som sagsbehandleren kan 

tilgå via internettet. Databasen opdateres hver nat med oplysninger fra Folkeregisteret, hvilket 

omfatter nyfødte, flytninger og døde. Nedenfor ses en grafisk fremstilling af systemet. 

 

På trods af, at kommunerne har præcist det samme system anvendes systemer på forskellig vis, fordi 

der ikke findes centrale retningslinjer for brugen af systemerne. Det anbefales, at Selvstyret i 

samarbejde med Kanukoka indfører nogle centrale retningslinjer for indberetninger i Winformatik. 

Med ganske få ændringer af de eksisterende indberetninger kan der opnås en stor gevinst i forhold 

til at monitorere førskoleområdet på baggrund af disse data.  

Det anbefales, at 

1) standardisere definition af institutionstyper. Det konstateres, at kommunerne tildeler 

institutionerne type efter forskellige kriterier. Institutionstyper såsom dagpleje, vuggestue, 

børnehave, integreret institution, aldersopdelt institution og legestue anvendes på forskellig 

vis af kommunerne, hvilket gør registreringerne svære at sammenligne. Det er specielt 

integrerede institutioner, som kommunerne registrerer forskelligt. En integreret 

institutioner er registreret som to institutioner i Winformatik – en vuggestue og en 
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børnehave – nogle kommuner giver begge institutioner betegnelsen integreret institution, 

andre bruger betegnelserne børnehave og vuggestue. 

2) tildele institutionsnummerintervaller til hver kommune. Det konstateres, at flere 

institutioner har samme institutionsnummer. Det anbefales, at hver kommune tildeles et 

interval med institutionsnumre, eksempelvis [001-099], [101-199], [201-299] og [301-3990. 

Man kunne også lade sig inspirere af den systematik som afvendes inden for 

folkeskoleområdet, hvor hver folkeskole tildeles et nummer, som bl.a. afhænger af skolens 

lokalitet. 

3) gennemføre en løbende opdatering af normering. Det konstateres, at kommunernes egne 

indberetninger om institutionernes normering og Winformatiks angivelser af normering ikke 

stemmer overens. Normeringen er et væsentligt parameter i monitoreringen af 

førskoleområdet, hvorfor denne bør opdateres årligt. 

4) gennemføre en generel opdatering. Det konstateres, at oplysningerne i Winformatik ikke er 

fuldt opdateret. Ikke alle institutioner har stedkode og stednavn, hvilket betyder, at det ikke 

er muligt at konstatere, hvor en institution ligger, og om den ligger i en by eller en bygd. 

Institutionerne bør gennemgås, og der bør ske en opdatering af navne og normeringer, samt 

sletning af institutioner, der ikke længere eksisterer. 

Kommunernes øvrige databeredskab vedr. økonomi, ventelister og personale 

De kommunale regnskaber og de kommunale oversigter over størrelsen på takstbetalingerne 

(forældrebetaling) udgør i sig selv et godt datagrundlag for vurdering af disse parametre. Det 

anbefales, at der følges op på udviklingen i disse parametre årligt. De kommunale regnskaber og 

oversigterne i størrelsen på takstbetalingerne udleveres af kommunerne. 

Kommunerne fører ventelister til indskrivning af børn på de offentlige daginstitutioner. Det er muligt 

at anvende systemet Winformatik til at administrere ventelisterne, det gør nogle kommuner, andre 

bruger andre systemer. Ventelisterne omfatter både børn med et fremtidigt og et aktuelt behov. De 

børn, som har et fremtidigt behov for et dagtilbud er skrevet op med henblik på, at få plads, når 

forældrene skal starte på arbejde efter endt barselsorlov mv. De børn, som har et aktuelt behov for 

et dagtilbud er ’reelt’ på venteliste. Det anbefales, at Selvstyret per 1. januar hvert år indsamler 

oplysninger om kommunernes ventelister med et indberetningsskema. Se forslag til 

indberetningsskema i bilag 6.1.3. 

Kommunerne ansætter institutionsledere, og institutionerne ansætter det øvrige personale. Tre af 

de fire kommuner fører på nuværende tidspunkt interne optegnelser over personalet på de enkelte 

institutioner og deres uddannelsesniveau. Det anbefales, at denne praksis udbredes til alle 

kommunerne, således at der føres optegnelser over personalet opdelt på de uddannelsesniveauer, 

som landstingsforordningen opererer med – pædagoger, anden pædagogisk uddannelse, uden 

pædagogisk uddannelse. Landstingsforordningen minimumskrav er således relateret til disse 
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uddannelsesniveauer. De anbefales, at Selvstyret per 1. januar hvert år indsamler oplysninger om 

personalet på de enkelte institutioner med et indberetningsskema. Se forslag til indberetningsskema 

i bilag 6.2.3, oplysningerne svarer i høj grad til det, der fremgår af landstingsforordningens paragraf 

14 om godkendelsesbevis for daginstitutioner. 

3.2.2 Mangler i eksisterende databeredskab 

I dette afsnit diskuteres de mangler, der er i det eksisterende databeredskab, og der gives 

anbefalinger til hvordan, disse mangler kan overkommes.  

Følgende forhold diskuteres:  

1) Selvejende institutioner er ikke omfattet af det eksisterende databeredskab 

2) Børn uden for dagtilbud er ikke omfattet af det eksisterende databeredskab 

3) Institutionslederundersøgelse 

4) Medarbejderundersøgelse 

5) Undersøgelse blandt dagplejere 

6) Undersøgelse blandt forældre 

Det eksisterende databeredskab omfatter ikke de selvejende institutioner. Selvstyret bør overveje i 

hvilket omfang de selvejende institutioner skal indberette data. Det anbefales, at de selvejende 

institutioner også skal indberette oplysninger om personalet jf. ovenstående forslag til indberetning 

og forslag til indberetningsskema i bilag 6.2.3. Derudover kan det overvejes, om de selvejende 

institutioner skal indberette oplysninger omkring hvilke børn (cpr-numre), der går i institutionen. 

Hvis denne indberetning foretages er det muligt at adskille de børn, som er i privat dagtilbud, fra de 

børn, som ikke er i dagtilbud. På nuværende tidspunkt er der kun selvejende institutioner i 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

Selvstyret ønsker i stigende grad at sætte fokus på børn uden for dagtilbud. Dette ønske 

understøtter det eksisterende databeredskab ikke. Der foretages således ikke registreringer på børn, 

som ikke er tilknyttet et offentligt dagtilbud. Disse børn er enten ikke tilmeldt et dagtilbud eller 

tilmeldt et privat dagtilbud (selvejende institution eller privat dagpleje). Der kan følges op på denne 

gruppe af børn på flere måder. I nærværende rapport foretages der en analyse af forældrenes 

indkomst og uddannelse, for at se om de varierer væsentligt, fra de forældre hvis børn er tilmeldt 

dagtilbud. Alternativt kan der foretages en analyse af hvor de disse børn bor (kommune, by, bygd, 

lokalitet), for at understøtte kommunerne i deres arbejde med børnene. En tredje mulighed er at 

undersøge muligheden for at anvende de oplysninger, som indsamles i forbindelse med 

sundhedsplejerskens besøg hos de enkelte børn. 

Institutionslederne sidder inde med en stor viden om forholdene på de enkelte institutioner, som er 

relevante at inddrage i et fremtidigt databeredskab for monitorering af førskoleområdet. Det 
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anbefales derfor, at der gennemføres en årlig undersøgelse blandt institutionslederne på de 

kommunale og selvejende institutioner. Konkret foreslås det, at undersøgelsen skal afdække 

følgende emner:  

a. Institutionslederen: Køn, alder, uddannelse, fødested, kurser, anciennitet, erfaring. 

b. Pædagogik: Institutionens brug af pædagogiske redskaber – anvendelsestid og børn. Effektiv 

pædagogik med spørgsmål om personalets uddannelse og anvendelse i institutionen. 

Adgang til pædagogisk materiale til leg. Sprog som anvendes sammen med børnene. Brug af 

naturen. 

c. Trivsel: Trivsel blandt personalet, børnenes trivsel, samarbejdet med forældrene. 

d. Fysiske rammer: Inventar, computere, legetøj, bygninger. 

e. Generelt: Åbningstider og lukkedage. 

I forbindelse med denne kortlægning af førskoleområdet er der gennemført en undersøgelse blandt 

medarbejderne på daginstitutionerne. Se en diskussion af metodiske overvejelser i afsnittet 

’Metode’. Det anbefales, at det eksisterende databeredskab suppleres med en 

medarbejderundersøgelse samt en undersøgelse blandt dagplejerne. Konkret foreslås det, at 

undersøgelserne skal afdække følgende emner:  

a. Medarbejderens kompetenceprofil: Køn, alder, uddannelse, fødested, kurser, anciennitet, 

erfaring. 

b. Pædagogik: Holdning til pædagogiske redskaber. Sprog som anvendes sammen med 

børnene. 

c. Trivsel: Trivsel blandt personalet, børnenes trivsel, samarbejdet med forældrene. 

Det anbefales, at undersøgelsen blandt medarbejderne og dagplejerne gennemføres postalt med et 

til to års mellemrum. 

Endeligt anbefales det, at der gennemføres en undersøgelse blandt forældre, som skal sætte fokus 

på samarbejde mellem daginstitutionen og familien, læring i hjemmet og børnenes trivsel. 

3.3 INDIKATORER FOR FØRSKOLEOMRÅDET 

I arbejdet med monitorering og evaluering spiller indikatorer en central rolle, da de angiver de 

målepunkter, som er centrale for at beskrive et område og vurdere udviklingen over tid. Da den 

aktuelle kortlægning skal bidrage til den fremtidige monitorering og evaluering af førskoleområdet, 

har arbejdet med udvikling af indikatorer været centralt i denne rapport. 

Med denne rapport er arbejdet med indikatorer begyndt, men endnu ikke fuldendt. Arbejdet med 

indikatorer bliver i sagens natur aldrig fuldendt, fordi der konstant vil finde en tilpasning sted i 

relation til de aktuelle politikker og målsætninger. Samtidig er det dog vigtigt, at førskoleområdet 
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monitoreres på en række indikatorer/målepunkter, som ikke ændrer sig fra år til år, for at skabe 

kontinuitet og for at være i stand til at vurdere udviklingen over tid. Formålet med at monitorere på 

det samme sæt af indikatorer over tid er på den ene side at dokumentere udviklingen og niveauet og 

på den anden side at opsamle læring. Sidstnævnte gør Selvstyret i stand til at vurdere effekten af 

konkrete politiske tiltag. 

I forbindelse med denne kortlægning af førskoleområdet er der opstillet 40 indikatorer, som dækker 

områderne;  børn, institutioner, personale, pædagogiske redskaber, økonomi og effekter. De er 

opdelt i input-, output-, resultat- og effektindikatorer,hvilket harmonerer med EU's retningslinjer 

Indikatorerne giver et samlet overblik over førskoleområdet, og kan bl.a. være udgangspunkt for en 

diskussion om kvalitet på daginstitutionsområdet. 

Input er de økonomiske ressourcer, som anvendes på førskoleområdet og børnene i førskolealderen. 

Outputtet beskriver den umiddelbare konsekvens af inputtet, altså antal personale og deres 

uddannelse samt institutioner. Resultatet (kort sigt) beskriver andelen af børn i dagtilbud, 

anvendelse af pædagogiske værktøjer, ventelister mv. Effekten (lang sigt) beskriver den betydning 

for dagtilbuddene har for barnet senere i livet, eksempelvis skoleparathed, sundhed mv.Fakta boks 

Indikatorer kan inddeles fire kategorier – input-, output-, resultat- og effektindikatorer.  

Inputindikator: Finansielle ressourcer, samt administrative og lovgivningsmæssige foranstaltninger (f.eks. de 

ressourcer der anvendes på området, politiske initiativer, landstingsforordning mv.). 

Outputindikator: Umiddelbare og konkrete konsekvenser af de anvendte ressourcer og lovgivningsmæssige 

foranstaltninger (f.eks. antal daginstitutioner bygget, ansatte pædagoger, nyuddannede mv.). Definitionen af 

output dækker de varer og tjenesteydelser, som den offentlige sektor producere og stiller til rådighed.  

Resultatindikator: Resultater på niveau med modtagerne (f.eks. antal børn i 

dagtilbud). Definitionen dækker resultatet af de varer og tjenesteydelser, der produceres af den offentlige 

sektor. 

Effektindikator: Konsekvens af resultaterne i form af bredere målsætninger (f.eks. børnenes 

skoleparathed, forbedring af sundheden mv.). Definitionen dækker også bredere virkninger af resultaterne 

som er relateret til bredere mål (f.eks. vækst, indkomst, fattigdom mv.) 

Gennemgangen af indikatorer/målepunkter er opdelt i input-, output-, resultat- og effektindikatorer 

og omfatter en kort beskrivelse, datakilde og anbefaling til hvor hyppigt der skal foretage en måling. 

Da det påhviler Selvstyret at føre det overordnet tilsyn med førskoleområdet, synes en årlig måling 

og evaluering af de enkelte indikatorer at være hensigtsmæssigt. Det påhviler derimod kommunerne 

at føre det alminidelige og pædagogiske tilsyn med området og i den forbindelse er det relevant at 

monitorere hyppigere og meget handlingsorienteret. Der findes lignende indikatorsystemer for 
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førskoleområdet, som dog har et mindre omfang, eksempelvis OECD Family database2, Danmarks 

Statistik3 og det nordiske kontaktnetværk (ECEC)4.  

Hver indikator gennemgås kort nedenfor efterfulgt af en opsummerende tabel. Tabellen indeholder 

den nationale baseline for de enkelte indikatorer/målepunkter, som er målt per 1. januar 2011. Der 

er dog nogle indikatorer, som ikke kunne afdækkes på baggrund af det foreliggende datamateriale, 

det anbefales, at der arbejdes videre med disse indikatorer i anden sammenhæng. I bilagsmateriale 

(afsnit 6.2) er baseline opdelt på kommune samt by og bygd. 

Input indikatorer 

Udgift til førskoleområdet er en inputindikator, der angiver udgiften til daginstitutioner i alt (mio. 

kr.). Datakilden er de kommunale regnskaber. Det anbefales, at den måles årligt. 

Udgift per barn er en inputindikator, der angiver udgiften per barn i offentligt dagtilbud. Datakilden 

er de kommunale regnskaber og Winformatik. Det anbefales, at den måles årligt. 

Udgifts andel af BNP er en inputindikator, der angiver udgifter til familie og børn målt som andel af 

BNP. Datakilden er nationalregnskabet. Det anbefales, at den måles årligt. 

Forældrebetaling er en inputindikator, der angiver takstbetaling for daginstitutionsplads i alt (mio. 

kr.) Datakilden er de kommunale regnskaber. Det anbefales, at den måles årligt. 

Forældrebetaling per barn er en inputindikator, der angiver takstbetaling per barn i offentligt 

dagtilbud. Datakilden er de kommunale regnskaber og Winformatik. Det anbefales, at den måles 

årligt. 

Børn i førskolealderen er en inputindikator, der angiver antallet af børn i førskolealderen, som er 

bosat i Grønland. Datakilden er Grønlands Statistik, cpr-registeret. Det anbefales, at den måles årligt 

med nedslag den 1. januar. 

Output indikatorer 

                                                           

 

 

2 http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html#INDICATORS 
3 Statistiske efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. Børnepasning mv. efteråret 2010. 2011:4. 
4 Nordisk kontaktnetværk mellem embedsmænd fra ministerier og statistikbureauer om Early Childhood 
Education and Care. 
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Antal institutioner er en outputindikator, der angiver antallet af daginstitutioner (off. og selvejende). 

Datakilden er Winformatik og selvejende institutioner. Det anbefales, at den måles årligt med 

nedslag den 1. januar. 

Antal dagplejere er en outputindikator, der angiver antallet af offentlige dagplejere. Datakilden er 

kommunerne/Kanukoka. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Bygningsalder er en outputindikator, der angiver daginstitutionsbygningernes alder målt i antal år. 

Datakilden er byggeregisteret. Det anbefales, at den måles hvert tredje år. 

Bygningsmasse er en outputindikator, der angiver daginstitutionsbygningernes størrelse målt i 

kvadratmeter. Datakilden er byggeregisteret. Det anbefales, at den måles hvert tredje år. 

Normering er en outputindikator, der angiver antallet af daginstitutionspladser målt som 

normeringen af off. dagtilbud inkl. dagplejere. Datakilden er Winformatik. Det anbefales, at den 

måles årligt med nedslag den 1. januar. 

IT er en outputindikator, der angiver antallet af computere i hver institution. Datakilden er 

institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Lukkedage er en outputindikator, der angiver antallet af lukkedage ud over helligdage og andre 

nationale fridage. Datakilden er institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Åbningstider er en outputindikator, der angiver institutionernes åbningstider. Datakilden er 

institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Antal ansatte er en outputindikator, der angiver antallet af ansatte (inkl. stuepersonale og 

institutionsledere, eksl. køkken- og rengøringspersonale) i daginstitutionerne samt off. dagplejere. 

Datakilden er kommunerne/Kanukoka. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Kønsfordeling er en outputindikator, der angiver andelen af kvinder blandt stuepersonalet og 

institutionslederen (ikke køkken- og rengøringspersonale) i daginstitutionerne samt off. dagplejere. 

Datakilden er institutionsledersurvey og medarbejdersurvey. Det anbefales, at der gennemføres en 

måling blandt institutionslederne årligt og blandt medarbejderne hvert andet år. 

Efteruddannelse er en outputindikator, der angiver andelen af ansatte, der inden for de sidste to år 

har deltaget i relevante kursusaktiviteter opdelt på pædagogisk personale og institutionsledere. 

Datakilden er institutionsledersurvey og medarbejdersurvey. Det anbefales, at der gennemføres en 

måling blandt institutionslederne årligt og blandt medarbejderne hvert andet år. 

Anciennitet er en outputindikator, der angiver de ansattes ansættelsestid i den nuværende stilling 

målt, som andelen med mere end 5 års anciennitet opdelt på pædagogisk personale og 
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institutionsledere. Datakilden er institutionsledersurvey og medarbejdersurvey. Det anbefales, at 

der gennemføres en måling blandt institutionslederne årligt og blandt medarbejderne hvert andet 

år. 

Pædagogisk erhvervserfaring er en outputindikator, der angiver de ansattes ansættelsestid inden for 

det pædagogiske fag målt, som andelen med mere end 5 års erfaring opdelt på pædagogisk 

personale og institutionsledere. Datakilden er institutionsledersurvey og medarbejdersurvey. Det 

anbefales, at der gennemføres en måling blandt institutionslederne årligt og blandt medarbejderne 

hvert andet år. 

Optag på de pædagogiske uddannelser er en inputindikator, der angiver antal optagne på de 

pædagogiske uddannelser i Grønland og grønlændere på pædagogiske uddannelser i Danmark per 

år. Datakilden er USF-registeret. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Under pædagogisk uddannede er en outputindikator, der angiver antallet af aktive studerende på de 

pædagogiske uddannelser i Grønland og grønlændere på pædagogiske uddannelser i Danmark. 

Datakilden er USF-registeret. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Kvalitet af pædagogiske uddannelser er en outputindikator, der angiver de pædagogiske 

uddannelsers kvalitet. Kvaliteten kunne vurderes på baggrund af en evaluering af uddannelser, 

eksempelvis foretaget af Inerisaavik eller en tredje part. Det anbefales, at den måles hvert femte år. 

Resultat indikatorer 

Børn i dagtilbud er en resultatindikator, der angiver andelen af børn i førskolealderen, som er i 

dagtilbud. Datakilderne er cpr-registeret, udtræk fra Winformatik (offentlig dagtilbud) og de 

selvejende institutioner (privat dagtilbud). Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. 

januar. 

Børn udenfor dagtilbud er en resultatindikator, der angiver andelen af børn i førskolealderen, som 

ikke er i dagtilbud. Datakilderne er cpr-registeret, udtræk fra Winformatik (offentlig dagtilbud) og de 

selvejende institutioner (privat dagtilbud). Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. 

januar. 

Børn pr personale er en resultatindikator, der angiver antallet af børn per ansat (inkl. stuepersonale 

og institutionsledere, eksl. køkken- og rengøringspersonale). Datakilden er kommunerne/Kanukoka, 

selvejende institutioner og Winformatik. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. 

januar. 

Andel pædagogisk uddannede er en resultatindikator, der angiver andel af de ansatte (inkl. 

stuepersonale og institutionsledere, eksl. køkken- og rengøringspersonale), som er pædagog eller 
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har en anden pædagogisk uddannelse. Datakilden er kommunerne/Kanukoka og selvejende 

institutioner. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Lederdækning er en resultatindikator, der angiver andelen af institutionsledere, som er uddannet 

pædagog. Den relaterer sig til landstingsforordnings minimumskrav, der angiver, at 

institutionslederen skal være pædagog. Målet udtrykkes som en procentsats, der er under 100 % 

hvis minimumskravet ikke er opfyldt og 100 % hvis alle ledere er uddannet pædagoger. Datakilden er 

kommunerne/Kanukoka og selvejende institutioner. Det anbefales, at den måles årligt med nedslag 

den 1. januar. 

Pædagogdækning er en resultatindikator, der angiver antallet af pædagoger i forhold til 

forordningens minimumskrav om en pædagog for hver børnegruppe. Målet udtrykkes som en 

procentsats, der er under 100 % hvis minimumskravet ikke er opfyldt og over 100 % hvis det er mere 

end opfyldt. Datakilden er kommunerne/Kanukoka og selvejende institutioner. Det anbefales, at den 

måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Pædagogisk dækning er en resultatindikator, der angiver antallet af pædagogisk uddannede i forhold 

til forordningens minimumskrav om en pædagogisk uddannet for hver børnegruppe. Målet 

udtrykkes som en procentsats, der er under 100 % hvis minimumskravet ikke er opfyldt og over 100 

% hvis det er mere end opfyldt. Datakilden er kommunerne/Kanukoka og selvejende institutioner. 

Det anbefales, at den måles årligt med nedslag den 1. januar. 

Ventelister er en resultatindikator, der angiver antallet af børn på venteliste, som aktuelt mangler en 

daginstitutionsplads. Datakilden er kommunerne/Kanukoka. Det anbefales, at den måles årligt eller 

halvårligt. 

Udnyttelsesgrad er en resultatindikator, der angiver børn per normeret daginstitutionsplads og 

udtrykt i procent. Datakilden er Winformatik og private institutioner. Det anbefales, at den måles 

årlig med nedslag den 1. januar. 

Kvadratmeter pr barn er en resultatindikator, der angiver arealet per barn i institutionerne målt i 

kvadratmeter (m2). Datakilden er byggeregisteret og Winformatik. Det anbefales, at den måles hvert 

tredje år. 

Førskoletræning er en resultatindikator, der angiver andelen af institutioner, som anvender 

pædagogiske redskaber. Datakilden er institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Effektiv pædagogik er en resultatindikator, der angiver andelen af institutioner, som anvender 

effektiv pædagogik. Datakilden er institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Skoleparathedstest er en resultatindikator, der angiver andelen af institutioner, som anvender 

skoleparathedstest. Datakilden er institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 
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Samarbejde med folkeskole er en resultatindikator, der angiver andelen af daginstitutioner 

(børnehaver og integrerede institutioner), som har et samarbejde med en folkeskole ifm. 

skoleparathedstesten. Datakilden er institutionsledersurvey. Det anbefales, at den måles årligt. 

Sprog er en resultatindikator, der angiver hvilket sprog de ansatte taler med børnene. Datakilden er 

institutionsledersurvey og medarbejdersurvey. Det anbefales, at der gennemføres en måling blandt 

institutionslederne årligt og blandt medarbejderne hvert andet år. 

Effekt indikatorer 

Skoleparathed er en effektindikator, der angiver børnenes skoleparathed, når de starter i skole 

opdelt på om et barn har været indskrevet i dagtilbud i førskolealderen eller ej. Datakilden er 

skoleparathedstest, vurdering fra folkeskolen og Winformatik. Det anbefales, at den måles årligt ved 

skolestart. 

Børns sundhedstilstand er en effektindikator, der angiver andelen af børn, som er overvægtige 

opdelt på om et barn har været indskrevet i dagtilbud i førskolealderen eller ej. Datakilderne er 

indberetninger fra sundhedsplejersker og Winformatik. Det anbefales, at den måles årligt, når 

datagrundlaget forelægger.  

Trintest er en effektindikator, der angiver trintestresultatet efter afslutning af 3. klasse opdelt på om 

barnet har været indskrevet i dagtilbud i førskolealderen eller ej. Datakilderne er Winformatik, 

private institutioner., cpr-registeret og trintestdata. Det anbefales, at den måles årligt, når 

datagrundlaget forelægger. 

 

Indikatorerne er opstillet i tabeller nedenfor hvor den nationale baseline på hver indikator fremgår. 

Det anbefales, at Selvstyret arbejder videremed indikatorerne med henblik på at prioritere den og 

relatere dem til Landstingsforordningen, Børne- og ungestrategien, Meeqqerivitsialak mv. 
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Indikator Type Emne Navn Beskrivelse 
National 
baseline 

Kilde Frekvens 
Måletids

punkt 

1 Input Økonomi 
Udgift til 

førskoleområdet 
Udgifter til daginstitutioner i alt (mio. kr.) 258 

Kommunerne/ 

Kanukoka 
Årligt - 

2 Input Økonomi Udgifts andel af BNP Udgifter til Familie og Børn (% af BNP) 6% Nationalregnskab Årligt - 

3 Input Økonomi Forældrebetaling Takstbetaling for daginstitutionsplads i alt (mio. kr.) 36 
Kommunerne/ 

Kanukoka 
Årligt - 

4 Input Økonomi Udgift per barn Udgift per barn i offentligt dagtilbud 71.316 

Kommunerne/ 

Kanukoka, 

Winformatik 

Årligt - 

5 Input Økonomi 
Forældrebetaling per 

barn 

Takstbetaling/Forældrebetaling per barn i offentligt 

dagtilbud 
9.978 

Kommunerne/ 

Kanukoka, 

Winformatik 

Årligt - 

6 Input Børn Børn i førskolealderen Antallet af børn i alderen 0-5 år, som er bosat i Grønland 5.013 Grønlands Statistik Årligt 1. januar 

7 Output Institutioner Antal institutioner Antal daginstitutioner (off. og selvejende) 104 

Kommunerne/ 

Kanukoka,  

private inst. 

Årligt 1. januar 

8 Output Institutioner Antal dagplejere Antal offentlige dagplejere 50 
Kommunerne/ 

Kanukoka 
Årligt 1. januar 

9 Output Institutioner Bygningsalder Bygningernes alder i år - Byggeregisteret Hvert 3. år - 

10 Output Institutioner Bygningsmasse Bygningernes størrelse målt i kvadratmeter - Byggeregisteret Hvert 3. år - 



 
  
 
 
Grønlands Selvstyre 

28  Kortlægning af førskoleområdet  

 

 

Indikator Type Emne Navn Beskrivelse 
National 
baseline 

Kilde Frekvens 
Måletids

punkt 

11 Output Institutioner Normering 
Antallet af daginstitutionspladser. Normering af off. 

dagtilbud inkl. dagplejere mv. 
4.048 Winformatik Årligt 1. januar 

12 Output Institutioner IT Antal computere per institution - 
Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt 1. januar 

13 Output Institutioner Lukkedage 
Antal lukkedage (ud over helligdage og andre nationale 

fridage) 

Ingen 

lukkedage 

Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt 1. januar 

14 Output Institutioner Åbningstider Åbningstider - 
Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt 1. januar 

15 Output Personale Antal ansatte 

Antal ansatte (inkl. stuepersonale og institutionsledere, 

eksl. køkken- og rengøringspersonale) i 

daginstitutionerne samt off. dagplejerne. 

835 

Kommunerne/ 

Kanukoka,  

private inst. 

Årligt 1. januar 

16 Output Personale Kønsfordeling 
Andelen af kvinder blandt stuepersonalet og 

institutionslederen i daginstitutionerne. 
95% / 95% Survey blandt ansatte 

Hvert 2. år 

/ årligt 
- 

17 Output Personale Efteruddannelse 

Andel af medarbejdere, der inden for de sidste to år har 

deltage i relevante kursusaktiviteter. Pædagogisk 

personale / institutionsledere 

43% / 69% Survey blandt ansatte 
Hvert 2. år 

/ årligt 
- 

18 Output Personale Anciennitet 
De ansattes ansættelsestid i nuværende stilling. Andel 

over 5 år. Pædagogisk personale / institutionsledere 
32% / 46% Survey blandt ansatte 

Hvert 2. år 

/ årligt 
- 

19 Output Personale 
Pædagogisk 

erhvervserfaring 

De ansattes ansættelsestid inden for det pædagogiske fag. 

Andel over 5 år. Pædagogisk personale / institutionsledere 
52% / 83% Survey blandt ansatte 

Hvert 2. år 

/ årligt 
- 
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20 Resultat Personale 
Andel pædagogisk 

uddannede 

Andelen af ansatte (inkl. stuepersonale og 

institutionsledere, eksl. køkken- og rengøringspersonale) 

der er pædagog eller en anden pædagogisk uddannelse. 

52% 

Kommunerne/ 

Kanukoka,  

private inst. 

Årligt 1. januar 

 

Indikator Type Emne Navn Beskrivelse 
National 
baseline 

Kilde Frekvens 
Måletids

punkt 

21 Output  Personale 
Optag på de 

pædagogiske udd. 

Antal optagne på de pædagogiske uddannelser i Grønland og 

grønlændere på pædagogiske uddannelser i Danmark pr år 
11 USF-registeret Årligt 1. januar 

22 Output  Personale 
Under pædagogisk 

uddannede  

Aktive studerende på de pædagogiske uddannelser i 

Grønland og grønlændere på pædagogiske uddannelser i 

Danmark  

59 USF-registeret Årligt 1. januar 

23 Output  Personale 
Kvalitet af 

pædagogiske udd. 
Kvalitet af pædagogiske uddannelser - Inerisaavik Hvert 5. år - 

24 Resultat Institutioner Ventelister 
Antal børn på venteliste, som mangler en 

daginstitutionsplads 
- 

Winformatik, private 

inst. 
Årligt 1. januar 

25 Resultat Institutioner Udnyttelsesgrad Børn per normeret daginstitutionsplads (pct) 82% 
Winformatik, private 

inst. 
Årligt 1. januar 

26 Resultat Institutioner Kvadratmeter pr barn Kvadratmeter (m2) pr barn - 
Byggeregisteret, 

Winformatik 
Hvert 3. år - 

27 Resultat Personale Børn pr personale 
Antal børn per ansat (inkl. stuepersonale og 

institutionsledere, eksl. køkken- og rengøringspersonale) 
3,5 

Winformatik, private 

inst. 
Årligt 1. januar 

28 Resultat Personale Lederdækning Andelen af insitutionsledere som er uddannet pædagog 71% 
Kommunerne/Kanukok

a, private inst. 
Årligt 1. januar 

29 Resultat Personale Pædagog dækning 
Pædagoger i forhold til forordningens minimumskrav om en 

pædagog for hver børnegruppe 
56% 

Kommunerne/Kanukok

a, private inst. 
Årligt 1. januar 



 
  
 
 
Grønlands Selvstyre 

30  Kortlægning af førskoleområdet  

 

30 Resultat Personale Pædagogisk dækning 

Pædagogisk uddannede i forhold til forordningens 

minimumskrav om en pædagogisk uddannet for hver 

børnegruppe 

113% 
Kommunerne/Kanukok

a, private inst. 
Årligt 1. januar 

Indikator Type Emne Navn Beskrivelse 
National 
baseline 

Kilde Frekvens 
Måletids

punkt 

31 Resultat Børn Børn i dagtilbud Andel af børn i førskolealderen, som er i dagtilbud 70% 
Winformatik, private 

inst. 
Årligt 1. januar 

32 Resultat Børn Børn udenfor dagtilbud Andel af børn i førskolealderen, som ikke er i dagtilbud 30% 
Winformatik, private 

inst., cpr-register 
Årligt 1. januar 

33 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Førskoletræning Andel af institutioner der anvender pædagogiske redskaber. 95% 

Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt - 

34 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Effektiv pædagogik Andel af institutioner der anvender effektiv pædagogik 38% 

Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt - 

35 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Skoleparatheds-test 

Andel af børnene i alderen 5-6 år som gennemfører en 

skoleparathedstest (SPU) 
33% 

Survey blandt 

institutionsledere, 

Winformatik 

Årligt - 

36 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 

Samarbejde med 

folkeskole 

Andel af daginstitutioner (børnehaver og integrerede 

institutioner) som har samarbejde med en folkeskole ifm. 

skoleparathedstesten i relation til skoleparathedstesten 

31% 
Survey blandt 

institutionsledere 
Årligt - 

37 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Sporg 

Andel som primært taler grønlandske når de er sammen 

med børnene. 
78% / 75% Survey blandt ansatte 

Hvert 2. år / 

årligt 
- 

38 Effekt Andre Børns sundhedstilstand 
Andel børn som er overvægtige. Opdelt på om et barn har 

været indskrevet i dagtilbud i førskolealderen. 
- 

Sundhedsplejerske, 

Winformatik 
Årligt - 

39 Effekt Andre Skoleparathed 

Vurdering af børnenes skoleparathed når de starter i skole. 

Opdelt på om et barn har været indskrevet i dagtilbud i 

førskolealderen. 

- 
Folkeskolen, SPU, 

Winformatik 
Årligt - 
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40 Effekt Andre Trintest 
Trintestresultat efter afslutning af 3. klasse. Opdelt på om et 

barn har været indskrevet i dagtilbud i førskolealderen. 
- 

Folkeskolen, 

Winformatik 
Årligt - 
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4. Temaartikler  

4.1 BØRN DER IKKE ER I DAGTILBUD 

7 ud af 10 børn i alderen 0-5 år er i offentligt dagtilbud, hvilket ligger på linje med de øvrige nordiske 

lande. I bygderne er der flest børn, som ikke er i dagtilbud, de bliver passet hjemme eller af private 

dagplejere. Der er store forskelle i dagtilbudsfrekvensen mellem kommunerne, den beskriver andelen 

af en årgang, der er i dagtilbud. Det skyldes forskellige institutionsstrukturer i kommunerne, 

eksempelvis er der ingen offentlige dagplejere i Kommune Kujalleq. På baggrund af en særkørsel i 

Grønlands Statistik kan det konstateres, at forældrenes ressourcer i form af uddannelse og indkomst 

også har en betydning for hvorvidt et barn er i dagtilbud. Det er særligt moderens 

uddannelsesmæssige og økonomiske ressourcer, der har betydning, og det tyder på, at den sociale 

arv slår igennem på dette niveau.  

Dette afsnit fokuserer på de børn, som ikke er i offentligt dagtilbud. Afsnittet redegør først antallet 

af børn i 0-2 og 3-5 års alderen, og andel der ikke er i offentligt dagtilbud. Dernæst sammenlignes 

det de grønlandske tal med niveauet i de andre nordiske lande. Afslutningsvist analyseres 

forælderen til børnene i og uden for offentligt dagtilbud i forhold til deres indkomst og uddannelse. 

Det er væsentligt i et samfundsmæssigt perspektiv at undersøge børn uden for dagtilbud. 

Amerikanske såvel som danske studier har vist, at der er en række positive effekter ved, at børnene 

er i gode daginstitutioner. Der er først og fremmest en stor gevinst ved at gøre en læringsmæssig 

indsats tidligt i barnets liv, gevinsten ved indsatsen aftager i takt med, at barnet bliver ældre. 

Samtidig viser studier, at barnets sundhed samt personlige udvikling kan fremmes i 

daginstitutionerne. 

Tabellen nedenfor viser antallet af børn i aldersgrupperne 0-2 og 3-5 år opdelt på kommune, by og 

bygd og andelen heraf, som ikke er tilmeldt et offentligt dagtilbud. Opdelingen i disse to 

aldersgrupper svarer til opdelingen i daginstitutionssystemet, hvor man eksempelvis kommer i 

børnehave som 3-årig.  

Tabel 1: Antal børn i aldersgrupperne 0-2 og 3-5 år opdelt på kommune, by og bygd.  

  Alders-
gruppe 

Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Total 

0-2 år 293 376 607 877 2153 
By 

3-5 år 268 346 578 844 2036 

Bygd 0-2 år 51 64 215 97 427 
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3-5 år 34 62 207 94 397 

Total 0-5 år 646 848 1607 1912 5013 

Kilde: Udtræk fra Winformatik kombineret med udtræk fra cpr-registeret. 

Godt 80 % af børnene i førskolealderen bor i byerne, mens 20 % bor i bygderne. Tabellen nedenfor 

angiver andelen af børnene, som ikke er i offentligt dagtilbud. 

Tabel 1: Andelen af børn der ikke er i dagtilbud opdelt på kommune, by og bygd 

(dagtilbudsfrekvens). 

  Alders-
gruppe 

Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfi
k Sermersooq 

Total 

0-2 år 38% 36% 41% 41% 40% 
By 

3-5 år 17% 10% 12% 20% 16% 

0-2 år 73% 39% 70% 82% 69% 
Bygd 

3-5 år 68% 21% 55% 37% 46% 

Total 0-5 år 33% 24% 36% 34% 33% 

Kilde: Udtræk fra Winformatik kombineret med udtræk fra cpr-registeret. 

Af tabellen fremgår det, at der er stor forskel på andelen af børn uden for dagtilbud i byerne og i 

bygderne.  

I byerne er mellem 36 og 41 % af de 0-2 årige ikke i et offentligt dagtilbud, hvilket gælder for mellem 

10 og 20 % af de 3-5 årige. Der er generelt ikke de store forskelle mellem kommuner, hvilket skyldes 

en forskellig institutionsstruktur.  

I bygderne er andelene af børn uden for dagtilbud markant højere end i byerne, og der er stor 

forskel mellem kommunerne. Andelen af børn i aldersgruppen 0-2 år uden for dagtilbud er høj i 

Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia, mens det er 39 % i 

Qeqqata Kommunia. Andelen af børn i aldersgruppen 3-5 år uden for dagtilbud er på henholdsvis 21 

% og 37 % i Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq, mens den er og 50 % i de andre 

kommuner. I Kommune Kujalleq er ca. 70 % af børn i førskolealderen uden for dagtilbud. En af 

årsagerne til det er, at kommunen ikke har nogle offentlige dagplejere, det har man eksempelvis i 

Qaasuitsup Kommunia, som på trods af sin geografiske størrelse og spredte bebyggelse har en lavere 

andel af børn uden for dagtilbud. Det kommunale tilsyn opfatter kommunale dagplejere og ikke 

private dagplejere. 

Samlet set er Qeqqata Kommunia den kommune, som har den laveste andel af børn uden for 

offentlige dagtilbud – det gælder i byerne og i bygder i begge aldersgrupper. 24 % af børnene er 

uden for dagtilbud, hvoraf langt størstedelen er 0 år. Generelt udgør de 0-årige en stor andel af dem, 

der er uden for dagtilbud, hvilket skyldes, at forælderen har mulighed for barselsorlov og derfor er 

hjemme hos barnet. I Kommuneqarfik Sermersooq er godt 100 børn i private dagtilbud, det er i 
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øvrige den eneste kommune hvor der er private/selvejende institutioner. Hvis man tager højde for 

de børn er andelen af børn uden for dagtilbud i Kommuneqarfik Sermersooq 28 %. I Kommune 

Kujalleq er der en ordning, hvor der i de 4 største bygder er tilbud om pædagogisk tilrettelagte 

aktiviteter for 3-5-årige børn i skolens bygninger, 4 timer dagligt. Aktiviteterne følger skoleåret, d.v.s 

200 dage pr. år. Ligeledes er der i Kommuneqarfik Sermersooq en ordning som involverer 

førskoletilbud børn i bygderne. 

Når man sammenligner Grønland med de andre nordiske lande viser det sig, at Grønland har den 

største andel af 0-årige, som er i dagtilbud, og for 1-årige har Grønland den næststørste andel. 

Andelen af børn som er i dagtilbud i 2-5 års alderen ligger dog lavere i Grønland en i Danmark, 

Sverige og Norge. I tabellen nedenfor sammenlignes andelene i de nordiske lande. 

Tabel 2: Andelen af børn i dagtilbud i Grønland og de nordiske lande opdelt på 1-årsintervaller 

 Grønland Danmark Sverige  Norge Finland 

0 år 21% 17% 0% 4% 1% 

1 år 72% 86% 49% 71% 30% 

2 år 75% 94% 91% 89% 51% 

3 år 80% 98% 96% 96% 68% 

4 år 81% 98% 98% 96% 74% 

5 år 78% 97% 98% 96% 78% 

Kilde: Danmark Statistik. ECE. Egen beregninger. 

Det er vigtigt, at undersøge hvilke børn der ikke er indskrevet i dagtilbud, også set i lyset af den 

relativt lave dagtilbudsfrekvens for 2-5-årige i Grønland sammenlignet med de øvrige nordiske lande. 

Der kan være mange årsager til, at børn ikke er i et dagtilbud. En årsag kan være 

institutionsstrukturen der hvor man bor, altså om der er en børnehave mv. En anden årsag kan være 

at moderen har barselsorlov. I dette afsnit undersøges det hvorvidt forældrenes ressourcer har en 

sammenhæng med om et barn er i dagtilbud eller ej. Forældrenes ressourcer beskrives med 

uddannelse og indkomst.  

Der er foretaget en specialkørsel i Grønlands Statistik, som indeholder følgende variable: Moderens 

og faderens uddannelse og indkomst og bopæl i by/bygd. Variablene er knyttet til hvert barn i 

førskolealderen på cpr-nummer. 

Undersøgelsen viser, at moderens uddannelse, moderens indkomst og bopæl har betydning for, 

hvorvidt et barn er i dagtilbud eller ej. Jo højere uddannelse moderen har, desto større 

sandsynlighed er der for, at barnet er i dagtilbud. Det samme gælder for indkomst. Derudover er 

sandsynligheden for, at et barn er i dagtilbud større i byen end i bygden.  

Hvis moderen har en højere uddannelse og indkomst er det sandsynligvis, fordi hun har et arbejde, 

og så er det naturligt at barnet skal passe i en daginstitution. Faderens uddannelse og indkomst viser 
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sig ikke at have betydning, og det er i øvrigt et mønster man også kan genfinde i andre nordiske 

samfund. Forældrenes ressourcer, særligt moderens, er altså af stor betydning for om et barn 

kommer i dagtilbud. 

4.2 DET PÆDAGOGISKE PERSONALE  

Afsnittet om det pædagogiske personale er delt i to underafsnit. Først behandles 

personaledækningen i henhold til landstingsforordningens bestemmer, som er beskrevet i § 20. 

Dette afsnit bygger på indberetninger fra kommunerne og arbejder med tre overordnede 

uddannelseskategorier; pædagoger, personale med en anden pædagogisk uddannelse og personale 

uden pædagogiske uddannelse. I det andet afsnit tegnes en mere nuanceret kompetenceprofil af 

personalet, som omfatter uddannelse, anciennitet og kurser. Tilsammen giver de to kapitler et godt 

indblik i det pædagogiske personale og deres kompetencer. 

4.2.1 Personaledækning iht. landstingsforordningens bestemmelser 

Minimumskravene til personalesammensætningen i henhold til landstingsforordningens 

bestemmelse i § 20 efterleves ikke af kommunerne. Det er særligt i forhold til pædagoger, at 

kommunerne har svært ved at følge med, der er simpelthen mangel på uddannede pædagoger. Som 

kompensation for pædagoger ansætter kommunerne personale med kortere pædagogisk 

uddannelser. 

I dette afsnit undersøges personalesammensætningen på de kommunale institutioner i forhold til 

landstingsforordningens bestemmelser. I henhold hertil skal hver børnegruppe skal have en 

personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. 

Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen. Derudover gælder det, at 

institutionslederen skal være uddannet pædagog. Det er kommunernes opgave at ansætte 

institutionslederen og udarbejde retningslinjer for ansættelse af det øvrige personale.  

Ved at holde den faktiske personalesammensætning op i mod minimumskravet til 

personalesammensætningen udregnes den såkaldte dækningsgrad. Dækningsgraden udtrykkes i 

procent, og beskriver i hvor høj grad en kommune lever op til minimumskravene. Dækningsgraden 

er under 100 % hvis en kommune ikke lever op til minimumskravene og over 100 % hvis mere end 

opfylder minimumskravene. 

Oplysningerne om personalesammensætningen på de enkelte daginstitutioner er indhentet fra 

kommunerne. De har for hver institution angivet antallet af børnegrupper, personalets uddannelse i 

ovennævnte kategorier og om institutionslederen er pædagog. 

Tabel 1. Personaledækning i forhold til landstingsforordningens minimumskrav 
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 Personale Institution Dækningsgrader 

 
Pæda-
goger 

heraf 
ledere 

Pædagogi
sk udd. 

Antal 
inst. 

Antal 
børne-

grupper 

Leder-
dækning 

Pædagog-
dækning 

Pædagogisk-
dækning 

Kommune 
Kujalleq 

27 10 48 13 32 77% 53% 150% 

By 27 10 38 11 27 91% 63% 141% 

Bygd 0 0 10 2 5 0% 0% 200% 

Qeqqata 
Kommunia 

42 15 56 18 50 83% 54% 112% 

By 38 13 47 13 43 100% 58% 109% 

Bygd 4 2 9 5 7 40% 29% 129% 

Qaasuitsup 
Kommunia 

42 18 85 31 73 60% 33% 116% 

By 40 16 74 22 62 76% 39% 119% 

Bygd 2 2 11 9 11 22% 0% 100% 

Kommuneq
arfik 
Sermersooq 

90 16 98 32 99 73% 75% 99% 

By 87 16 94 29 93 80% 76% 101% 

Bygd 3 0 4 3 6 0% 50% 67% 

Samlet  201 59 287 94 254 71% 56% 113% 

By 182 55 253 75 225 85% 56% 112% 

Bygd 9 4 34 19 29 22% 17% 117% 

*Omfatter børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner.  

Af tabellen fremgår det, at kommunerne ikke lever op til minimumskravene om 

personalesammensætningen for institutionslederne og det øvrige pædagogiske personale. Analysen 

omfatter børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner, men ikke dagplejere for hvem der 

ikke er opstillet minimumskrav i landstingsforordningen. 

Lederdækningen når man ser alle institutioner under et er 71 %. Det vil sige, at 7 ud af 10 ledere er 

uddannet pædagog. Lederdækningen varierer meget mellem by og bygd, men også i nogen grad 

mellem kommunerne. I byerne er den 85 %, mens den for bygderne er helt nede på 22 %. For 

samtlige kommuner gælder denne skævvridning, hvilket betyder, at manglen på 

pædagoguddannede institutionsledere er markant større i bygderne end byerne. Det er altså svært 

at tiltrække pædagoguddannede til de institutioner, der ligger i bygderne. Lederdækningen er lavest 

i Qaasuitsup Kommunia (60 %), hvilket hænger sammen med, at de har et stort antal institutioner i 

bygderne.  

Lederdækning og pædagogdækningen hænger tæt sammen. De steder hvor man har svært ved at 

tiltrække pædagoger som ledere har man også svært ved at tiltrække dem til andre stillinger og 

omvendt. For hele Grønland ligger pædagogdækningen på 56 %, hvilket er meget lavt. Der 

kompenseres dog i nogen grad med andet pædagogisk personale.  
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Den pædagogiske dækning, altså antallet af pædagogisk uddannede i forhold til 

landstingsforordningens minimumskrav, er næste alle steder over 100 %. Det vil sige, at 

minimumskravene i landstingsforordningen generelt er opfyldt. I Kommune Kujalleq er 

dækningsgraden 150 %, i Qeqqata Kommunia 112 %, i Qaasuitsup Kommunia 116 % og i 

Kommuneqarfik Sermersooq 99 %. Den pædagogiske dækning er højere i bygderne end i byerne for 

hele Grønland. Det pædagogiske personale med en kort pædagogiske uddannelse kan i nogen grad 

kompenserer for de manglende pædagoger. 

 

4.2.2 Personalets kompetenceprofil 

Størstedelen af institutionslederne er pædagoguddannede. De har deltaget i relevante kurser og 

herunder kurser i effektiv pædagogik, og de har en høj anciennitet og mange års erfaring inden for 

det pædagogiske område. Med andre ord en stræk kompetenceprofil. For medarbejderne gælder det, 

at halvdelen ikke har en pædagogisk uddannelse, men mange har deltaget i relevante kurser, 

herunder kurser i effektiv pædagogik i løbet af de seneste to år. Medarbejderne har generelt en stor 

erfaring inden for det pædagogiske område, mens anciennitet i den nuværende stilling er spredt. 

Størstedelen af institutionslederne såvel som medarbejderne føler et behov for efteruddannelse.  

I dette kapitel kortlægges institutionsledernes og medarbejdernes uddannelsesprofil. Der gives et 

overblik over institutionsledernes og medarbejdernes uddannelsesbaggrund, anciennitet og erfaring 

i faget. Dernæst følger en kortlægning af, i hvilket omfang institutionslederne og medarbejderne har 

deltaget i kurser generelt og derefter med specifikt henblik på kurser i effektiv pædagogik. Kapitlet 

afsluttes med en beskrivelse af hvor stor en del af institutionernes personale, der ønsker at komme 

på efteruddannelseskurser, og hvilke kurser de efterspørger. Kapitlet indeholder besvarelser fra 84 

institutionsledere og 291 medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner. 

Personalets uddannelsesbaggrund, anciennitet og erfaring 

Dette afsnit har til formål at give et overblik over institutionsledernes og medarbejdernes 

uddannelsesbaggrund, anciennitet og erfaring i faget. Den første tabel viser institutionsledernes og 

medarbejdernes uddannelsesbaggrund. 

Tabel 1: Institutionsledernes og medarbejdernes uddannelsesbaggrund  

 Institutionsledere Medarbejdere 

 Pædagog 
Anden 

pædagogisk 
uddannelse 

Ikke 
pædagogisk 
uddannelse 

Pædagog 
Anden 

pædagogisk 
uddannelse 

Ikke 
pædagogisk 
uddannelse 

Andel 64% 25% 11% 18% 34% 49% 
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Besvarelser 54 21 9 51 98 142 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner.  

Note: Fordelingen mellem de tre uddannelsesgrupper varierer i forhold til tabellen i det foregående kapitel, hvilket skyldes, at ikke alle 

institutionsledere og medarbejdere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.  

Af tabellen fremgår det, at omtrent to tredjedele af institutionslederne er uddannede pædagoger. 

En fjerdedel har en anden pædagogisk uddannelse og de resterende 11 % har ikke en pædagogisk 

uddannelse. Der er marginale kommunale forskelle på institutionsledernes uddannelsesbaggrund. I 

kommunen Qeqqata Kommunia har alle institutionsledere enten en pædagoguddannelse eller en 

anden pædagogisk uddannelse. Kommune Kujalleq adskiller sig fra dette, idet 20 % af kommunens 

institutionsledere ikke har en pædagogisk uddannelsesbaggrund. I Qaasuitsup Kommunia og 

Kommuneqarfik Sermersooq er andelen af institutionsledere uden pædagogisk uddannelse 

henholdsvis 8 % og 13 %. 

For medarbejderne gælder det i stedet, at omtrent halvdelen ikke har en pædagogisk uddannelse, 

mens 18 % er pædagoguddannede og 34 % har en anden pædagogisk uddannelsesbaggrund. 

Medarbejderne i Kommune Kujalleq adskiller sig fra medarbejderne i de resterende kommuner. I 

Kommune Kujalleq har 60 % af medarbejderne en anden pædagogisk uddannelsesbaggrund, mens 

blot 7 % er pædagoguddannede, og en tredjedel har ikke en pædagogisk uddannelse.  

Den følgende tabel giver et overblik over institutionsledernes anciennitet. 

Tabel 2: Institutionsledernes og medarbejdernes anciennitet i deres nuværende stilling og erfaring 

inden for det pædagogiske område 

 Institutionsledere Medarbejdere 

 Under 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år Mere end 5 år Under 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 

Nuværende stilling 12% 23% 16% 48% 26% 28% 14% 

Inden for det pædagogiske område 2% 7% 6% 84% 13% 21% 13% 

Antal besvarelser 10 19 13 39 75 82 42 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner 

Tabellen viser, at omtrent halvdelen af institutionslederne har siddet i deres nuværende stilling i 

mere end 5 år. Det fremgår samtidig, at 12 % af institutionslederne har under 1 års anciennitet, 23 % 

har 1-3 år og 16 % har 3-5 års anciennitet. Desuden viser analyser, at langt størstedelen af 

institutionslederne har arbejdet inden for det pædagogiske område i mere end 5 år (84 %). Blot 2 % 

har institutionslederne har under 1 års erfaring med det pædagogiske område. Qeqqata Kommunia 

adskiller sig markant fra de resterende kommuner, idet 82 % af institutionslederne i Qeqqata 

Kommunia har mere end 5 års anciennitet. For de resterende kommuner ligger andelen mellem en 

tredjedel og halvdelen af institutionslederne. 



 
  
 
 
Grønlands Selvstyre 

40  Kortlægning af førskoleområdet  

 

Tabellen viser også, at medarbejderne er jævnt fordelt på tværs af anciennitetskategorierne. En 

tredjedel af medarbejderne på institutionerne har været i deres nuværende stilling i mere end 5 år, 

mens en fjerdel har under 1 års anciennitet. Omtrent halvdelen af medarbejderne har arbejdet 

inden for det pædagogiske område i mere end 5 år, og blot 13 % har under 1 års erfaring. Analyser 

viser en marginal forskel på medarbejdernes anciennitet på tværs af kommunerne. I Qaasuitsup 

Kommunia har medarbejderne en marginal højere anciennitet end i de resterende kommuner.  

Kortlægning af kursusaktiviteter 

I dette afsnit gives et overblik over institutionsledernes og medarbejdernes kursusaktiviteter inden 

for de seneste to år. Institutionslederne og medarbejderne har angivet, hvor mange relevante kurser 

de har deltaget i de sidste to år. Den følgende tabel opsummerer besvarelserne opdelt på de fire 

kommuner. 

Tabel 3: Kortlægning af institutionsledernes og medarbejdernes kursusaktiviteter 

 Institutionsledere Medarbejdere 

 

Qeqq
ata 

Kom
muni

a 

Qaasuit
sup 

Kommu
nia 

Kommu
neqarfi

k 
Sermer

sooq 

Kom
mune 
Kujall

eq 

Total 

Qeqqa
ta 

Komm
unia 

Qaasu
itsup 

Komm
unia 

Kommu
neqarfi

k 
Sermer

sooq 

Kommu
ne 

Kujalle
q 

Total 

1-2 kurser 54% 39% 46% 30% 42% 24% 34% 39% 52% 35% 

3-4 kurser 31% 30% 29% 30% 30% 16% 18% 17% 10% 17% 

Over 4 
kurser 

0% 22% 4% 30% 13% 6% 5% 6% 7% 6% 

Ingen kurser 15% 9% 21% 10% 15% 53% 43% 38% 31% 43% 

Besvarelser 13 23 24 10 70 79 82 98 29 288 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner 

Af tabellen fremgår det, at størstedelen af institutionslederne har deltaget i relevante kurser inden 

for de seneste to år (85 %). 42 % af institutionslederne har deltaget i 1-2 kurser og omtrent en 

tredjedel har deltaget i 3-4 kurser. Tabellen viser ligeledes kursusdeltagelsen på tværs af 

kommunerne. I kommunen Kommuneqarfik Sermersooq er andelen af institutionsledere, der ikke 

har deltaget i relevante kurser i de seneste to år, størst (21 %). I Qaasuitsup Kommunia og Kommune 

Kujalleq er andelen halvt så stor (henholdsvis 9 % og 10 %). Der kan forekomme skævheder i 

besvarelsen af dette spørgsmål, for det første refererer spørgeskemaet til ’relevante’ kurser, hvilket 

kan få respondenterne til ikke at nævne kurser, som de følte var irrelevante. For det andet er nogle 

kurser afholdt som møder eller arrangementer på de enkelte institutioner, hvorfor nogle 

medarbejdere måske ikke har oplevet det som et kursus – det gælder særligt kurser i effektiv 

pædagogik 
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Det fremgår endvidere, at op imod halvdelen af medarbejderne på institutionerne ikke har deltaget i 

relevante kurser inden for to år (43 %). Omtrent en tredjedel af medarbejderne har deltaget i 1-2 

kurser og 23 % har deltaget i mere end 2 kurser. I Qeqqata Kommunia har over halvdelen af 

medarbejderne på institutionerne ikke været på kursus inden for de seneste to år, hvilket er den 

højeste andel blandt kommunerne. I den anden ende ligger Kommune Kujalleq, som har haft en 

tredjedel af medarbejderne på kursus. 

Der er en række forskellige karakteristika for hvilke institutionsledere og medarbejdere, der inden 

for de seneste to år har været på kursus. Det er typisk institutionsledere med høj anciennitet, der 

har været på kursus. Og unge institutionsledere har i markant mindre grad end de ældre været på 

kursus. Det er derudover især institutionslederne med en anden pædagogisk uddannelsesbaggrund, 

der har været på kursus (95 %). Størstedelen af de pædagoguddannede institutionsledere har 

samtidig deltaget i kurser (86 %). Til sidst gælder det, at det er institutionslederne af de integrerede 

institutioner, der har været på flest kursuser, hvilket kan hænge sammen med, at dette er de største 

institutioner. 

For medarbejderne ser konklusionerne lignende ud. Det er hovedsageligt de pædagoguddannede 

medarbejdere, der har været på kursus mens medarbejderne uden en pædagogisk uddannelse, ikke 

har været det. Det er især medarbejderne under 40 år, der ikke har været på kursus. To tredjedele af 

de medarbejdere, der har været ansat i mere end 1 år, har været på kursus, mens dette gælder for 

en fjerdedel af medarbejderne med under 1 års anciennitet. Til sidst viser analyserne, at der blot er 

marginale forskelle på kursusaktiviteten på tværs af institutionstyper.  

Institutionslederne og medarbejderne har angivet hvilke kurser, de har deltaget i, det drejer sig 

primært om kurser i ledelse, førstehjælpskurser, kurser i effektiv pædagogik (De 7 principper) og 

især kurser i Meeqqerivitsialak ”Den gode daginstitution”. 

Kursusdeltagelse i effektiv pædagogik 

Dette afsnit omhandler institutionsledernes og medarbejdernes deltagelse i kurser i effektiv 

pædagogik. Andelen af institutionsledere og medarbejdere der på et tidspunkt har deltaget i et 

kursus i effektiv pædagogik, er vist i tabellen nedenfor.  

Tabel 4: Institutionsledernes og medarbejdernes deltagelse i effektiv pædagogik 

 Institutionsledere Medarbejdere 

 Qeqqata 
Kommu

nia 

Qaasuits
up 

Kommu
nia 

Kommu
neqarfik 
Sermers

ooq 

Komm
une 

Kujalle
q 

Total 

Qeqqa
ta 

Komm
unia 

Qaasuits
up 

Kommu
nia 

Kommu
neqarfik 
Sermers

ooq 

Komm
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Kujalle
q 

Total 

Ja 71% 68% 66% 80% 68% 47% 36% 40% 50% 42% 

Nej 29% 32% 25% 20% 28% 48% 61% 54% 50% 54% 
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Ved ikke 0% 0% 9% 0% 4% 5% 2% 6% 0% 4% 

Besvarelser 17 22 32 10 81 79 83 99 30 291 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på daginstitutionerne 

Tabellen viser, at to tredjedele af institutionslederne på et tidspunkt har været på kursus i effektiv 

pædagogik (68 %). Tabellen viser desuden, at der er mindre forskelle mellem kommunerne. Blandt 

medarbejderne på daginstitutionerne har 42 % deltaget i et kursus i effektiv pædagogik med mindre 

forskelle mellem kommunerne.  

Analyser viser, at institutionslederne og medarbejderne med højest anciennitet, også i højere grad 

har deltaget i kurser i effektiv pædagogik. Det samme mønster viser sig i analyser af personalets 

alder. De ældre institutionsledere og medarbejdere har i højere grad deltaget i kurser i effektiv 

pædagogik end de yngre. Samtidig gælder det, at institutionslederne og medarbejderne med en 

pædagoguddannelse eller en anden pædagogisk uddannelse i langt højere grad har deltaget i kurser 

i effektiv pædagogik end personalet uden en pædagogisk uddannelse. At de ledere og medarbejdere 

med højst anciennitet, alder og uddannelse i højere grad får kurser i effektiv pædagogik kan hænge 

sammen med, at institutionerne prioriterer kurserne til det mest ressourcestærke personale først, så 

de kan være ambassadører lære det øvrige personale at anvende effektiv pædagogik. 

Personalets behov for efteruddannelse 

Dette afsnit omhandler institutionsledernes og medarbejdernes egne vurderinger af, om de har 

behov for efteruddannelse. Resultaterne er opsummeret i den følgende tabel. 

Tabel 5: Institutionsledernes og medarbejdernes behov for efteruddannelse 

 Institutionsledere Medarbejdere 

Ja 88% 87% 

Nej 2% 4% 

Ved ikke 10% 8% 

Besvarelser  82 291 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner 

Tabellen viser, at langt størstedelen af institutionslederne såvel som medarbejderne føler, at de har 

behov for efteruddannelse (henholdsvis 88 % og 87 %). Der er således et stort selvoplevet behov for 

efteruddannelse blandt personalet på daginstitutionerne. Institutionslederne efterspørger 

overvejende kurser i ledelse og kurser i Meeqqerivitsialak ”Den gode daginstitution”. 

Medarbejderne efterspørger i stedet kurser i pædagogik generelt og kurser med fokus på børn med 

særlige behov. Den store efterspørgsel på efteruddannelse kan også tolkes som et stort engagement 

hos personalet. 
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4.3 TRIVSEL BLANDT PERSONALET I DAGINSTITUTIONERNE 

De grønlandske institutionsledere og medarbejderne på landets institutioner trives i høj grad i deres 

job. Den høje trivsel kommer til udtryk i, at institutionslederne såvel som medarbejderne er tilfredse 

med deres job, samt at de scorer højt på flere trivselsparametre. Trivslen blandt personalet er også 

vigtigt i relation til børnene. 

Trivslen blandt institutionslederne og medarbejderne i de grønlandske institutioner er blevet målt på 

en række forskellige parametre. Disse parametre dækker over udsagn blandt andet om 

udviklingsmuligheder i jobbet, engagementet og tilfredsheden overordnet set. Samtlige udsagn er 

opstillet i tabellen nedenfor, og udgør tilsammen målet for den overordnede trivsel i jobbet.  

84 institutionsledere og 291 medarbejdere fra en række grønlandske daginstitutioner har besvaret 

spørgsmålene til deres trivsel. Dette kapitel beskriver, hvordan trivslen på de forskellige parametre 

ser ud, samt hvad der er bestemmende for trivslen. Kapitlet skal læses med det forbehold, at 

medarbejderne har besvaret spørgsmålene på deres lederes kontor. En institutionsleders eventuelle 

tilstedeværelse ved en medarbejders besvarelse af spørgeskemaet kan have trukket resultaterne 

mod en større tilfredshed med eksempelvis medarbejdernes nærmeste leder. Dette forbehold skal 

tages i læsningen af følgende resultater om medarbejdernes trivsel, men resultaterne anses til trods 

for ovenstående for at værende et udtryk for den generelle trivsel blandt medarbejderne på de 

grønlandske daginstitutioner. 

Hvordan er trivslen? 

Institutionsledernes og medarbejdernes trivsel er vist i nedenstående tabel. Tabellen viser andelen 

af institutionsledere og medarbejdere, som har erklæret sig enige i udsagnene.  

Tabel 1: Trivslen blandt institutionslederne og medarbejderne. Andel som er enig i udsagnet. 

 Institutions-
ledere 

Med-
arbejdere 

Jeg engagerer mig i mit arbejde 98% 94% 

Jeg føler mig som en del af fællesskabet på min arbejdsplads 93% 89% 

Jeg har interessante arbejdsopgaver 90% 87% 

Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning 85% 82% 

Jeg føler, at jeg er god til mit arbejde 77% 81% 

Jeg har faglige udviklingsmuligheder i mit arbejde 75% 75% 

Min nærmeste leder er en god leder 57% 71% 

Vi har adgang til let forståelige pædagogisk materiale, som kan give ideer til 
leg med børnene 

51% 54% 
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Jeg er ofte stresset i hverdagen 18% 14% 

Vi har et godt samarbejde i ledelsen 65% - 

Antal besvarelser 84 291 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på de grønlandske daginstitutioner 

Af tabellen fremgår det, at trivslen er høj både blandt institutionslederne og medarbejderne. For alle 

positivt formulerede udsagn gælder det, at størstedelen har erklæret sig enige.  

Eksempelvis fremgår det, at hele 98 % af institutionslederne på de grønlandske institutioner er enige 

i, at de engagerer sig i deres arbejde. Scoren er tilsvarende høj for medarbejderne på institutionerne 

(94 %). Det fremgår samtidig, at langt størstedelen af institutionslederne og medarbejderne har 

erklæret sig enige i, at de føler sig som en del af fællesskabet på arbejdspladsen, har interessante 

arbejdsopgaver og er tilfredse med deres job alt i alt. Omtrent tre af fire af institutionslederne såvel 

som medarbejderne føler samtidig, at de er gode til deres arbejde, og at de har faglige 

udviklingsmuligheder i arbejdet. 71 % af medarbejderne betegner deres nærmeste leder, som en 

god leder, mens andelen for institutionslederne er 57 %.  

Dét udsagn, der bliver vurderet lavest af både institutionslederne og medarbejderne er udsagnet 

omhandlende adgangen til let forståeligt pædagogisk materiale, der kan give ideer til leg med 

børnene. Omtrent halvdelen af institutionslederne og medarbejderne erklærer sig enige i, at de har 

adgang til sådant materiale. Det sidste udsagn i tabellen omhandler samarbejdet i ledelsen, hvilket 

kun er stillet institutionslederne. To af tre institutionsledere mener, at samarbejdet i ledelsen 

fungerer godt (65 %). 

Ét udsagn adskiller sig fra de resterende ved at være formuleret negativt. Institutionslederne og 

medarbejderne er blevet spurgt til, om de ofte føler sig stressede i hverdagen, hvortil en høj score 

ville betyde en lav grad af trivsel. Henholdsvis 18 % af institutionslederne og 14 % af medarbejderne 

har erklæret sig enige i, at de ofte føler sig stressede i hverdagen. Dertil hører, at henholdsvis 38 % 

og 44 % betegner sig som værende hverken enige eller uenige i udsagnet. Dette kan tyde på, at en 

stor andel af både institutionslederne og medarbejderne en gang imellem føler sig stressede selvom 

det ikke nødvendigvis er ofte. 

Hvad har indflydelse på trivslen? 

I det følgende beskrives resultaterne af en række analyser af, hvad der har indflydelse på trivslen 

blandt personalet i daginstitutionerne. Baggrundsvariablene køn, uddannelse, anciennitet og alder 

er blevet analyseret. Det vil med andre ord sige, at det er blevet undersøgt i hvilket omfang disse 

forhold spiller ind på, i hvor høj grad institutionslederne og medarbejdere trives.  

Blot fem % af institutionslederne er mænd. Dette gør sig også gældende for medarbejderne i 

institutionerne. Dette lave antal mænd gør det svært at konkludere på forskelle mellem kønnene. 
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Der er blot fire mandlige institutionsledere, og det er ikke muligt at konkludere på kønsforskelle 

blandt institutionslederne på baggrund af disse.  

Blandt medarbejderne er der 15 mænd. Der er en svag tendens til, at de kvindelige medarbejdere 

trives marginalt bedre end mændene. Dette kommer til udtryk i, at de kvindelige medarbejdere er 

marginalt mere tilfredse alt i alt, har mere interessante arbejdsopgaver, føler sig mere som en del af 

fællesskabet, engagerer sig i højere grad og føler i højere grad, at de har faglige 

udviklingsmuligheder.  

Analyserne viser ikke entydige mønstre i trivselsforskelle mellem uddannelsesbaggrunde. For 

institutionslederne gælder det, at de pædagoguddannede i højere grad føler, at de har faglige 

udviklingsmuligheder, og at de er gode til deres arbejde end institutionsledere med andre 

pædagogiske uddannelser eller ingen pædagogisk uddannelse. De pædagoguddannede adskiller sig 

samtidig fra de resterende institutionsledere ved at være markant mindre tilfredse med deres 

nærmeste leder. Institutionslederne uden pædagogisk uddannelse føler sig derimod mindre 

stressede, men mener til gengæld i mindre grad end de øvrige ledere, at de har interessante 

arbejdsopgaver, og er i mindre grad tilfredse med deres job. Overordnet set tyder det på, at 

uddannelsesbaggrunden har en betydning i forhold til, hvor relevant jobbet anses at være. 

Institutionslederne med en pædagogisk uddannelse er mere tilfredse, har mere interessante 

arbejdsopgaver, faglige udviklingsmuligheder og føler sig bedre til deres arbejde end 

institutionslederne uden en pædagogisk uddannelse.  

For medarbejderne ser det anderledes ud. Medarbejderne uden en pædagogisk 

uddannelsesbaggrund er i højere grad tilfredse med deres arbejde, engagerede, og finder i højere 

grad arbejdsopgaverne interessante. Til gengæld føler de sig i markant mindre grad gode til deres 

arbejde end medarbejderne med en pædagogisk uddannelse.  

Anciennitet og alder synes at have en mere entydig sammenhæng med trivslen end køn og 

uddannelsesbaggrund. I tabellen nedenfor er anciennitet krydset med institutionsledernes og 

medarbejdernes besvarelser af trivselsspørgsmålene.  

Tabel 2: Sammenhæng mellem anciennitet og trivslen. Andel som er enige i udsagnet. 

 Institutionsledere Medarbejdere 

 Under 
1 år 

1 til 3 
år 

3 til 5 
år 

Mere 
end 5 

år 

Under 
1 år 

1 til 3 
år 

3 til 5 
år 

Mere 
end 5 

år 

Jeg engagerer mig i mit arbejde 100% 95% 92% 100% 89% 96% 93% 97% 

Jeg føler mig som en del af 
fællesskabet på min arbejdsplads 

100% 91% 92% 92% 87% 87% 90% 92% 

Jeg føler, at jeg er god til mit arbejde 90% 55% 85% 85% 76% 82% 79% 84% 
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Jeg har interessante arbejdsopgaver 70% 91% 92% 95% 89% 84% 86% 89% 

Jeg er tilfreds med mit job som 
helhed, alt taget i betragtning 

60% 82% 85% 92% 76% 87% 76% 85% 

Jeg har faglige udviklingsmuligheder i 
mit arbejde 

50% 64% 77% 87% 72% 80% 71% 75% 

Vi har adgang til let forståelige 
pædagogisk materiale, som kan give 
ideer til leg med børnene 

50% 41% 69% 51% 53% 51% 57% 54% 

Min nærmeste leder er en god leder 40% 55% 62% 62% 73% 72% 67% 70% 

Jeg er ofte stresset i hverdagen 20% 5% 23% 23% 11% 15% 7% 21% 

Vi har et godt samarbejde i ledelsen 60% 59% 62% 72%     

Antal besvarelser 10 22 13 39 75 82 42 92 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere og medarbejdere på daginstitutionerne 

Af tabellen fremgår det, at der er en positiv sammenhæng mellem lederens anciennitet og 

vedkommendes tilfredshed med jobbet alt taget i betragtning. Der er endvidere en svag positiv 

sammenhæng mellem anciennitet og trivsel på andre parametre. Institutionslederne med lavest 

anciennitet er i mindre grad enige i, at den nærmeste leder er god, samt at de har faglige 

udviklingsmuligheder og interessante arbejdsopgaver. Lederne med en høj anciennitet synes i højere 

grad at kunne få samarbejdet i ledelsen til at fungere tilfredsstillende, men føler sig i højere grad end 

de øvrige ledere stressede i hverdagen.  

For medarbejderne synes der ikke at være nogen sammenhæng mellem anciennitet og trivsel. Dog 

gælder det, at medarbejderne med højest anciennitet i højere grad føler stress i hverdagen. 

Analyser af alders betydning for trivslen viser, at de ældste institutionsledere er mere tilfredse, har 

mere interessante arbejdsopgaver og faglige udviklingsmuligheder. Mens de yngste 

institutionsledere mener i højere grad, at deres nærmeste leder er god og oplever mindre stress i 

hverdagen end de ældre institutionsledere. For medarbejderne gælder det, at de ældste 

medarbejdere adskiller sig ud fra de resterende ved at være mest tilfredse med deres job, og ved at 

føle sig som en del af fællesskabet. De ældste medarbejdere trives marginalt bedre end de unge, 

men analysen viser intet entydigt mønster.  

 

4.4 PÆDAGOGISKE REDSKABER 

Brug af pædagogiske redskaber bidrager positivt til børnenes udvikling og bidrager til at forbedre 

samarbejdet med forældrene – det mener 8 ud af 10 insitutionsledere. Der er store regionale 

forskelle på hvilke og hvor mange pædagogiske redskaber, der anvendes på de grønlandske 

institutioner. Analysen viser desuden, at brugen af pædagogiske redskaber afhænger af hvor lang tid 
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institutionslederen har været ansat i sin nuværende stilling. Hvis institutionslederen har været ansat i 

mere end 3 år er der større sandsynlighed for at institutionen anvender pædagogiske redskaber. 

Brugen af pædagogiske redskaber kræver altså kontinuitet i ledelsen. Skoleparathedsundersøgelsen 

(SPU) og Tidlig registrering af sprog (TRAS) er de ældste og mest anvendte redskaber, mens effektiv 

pædagogik er et relativt nyt redskab, som med sin alder taget i betragtning er bredt implementeret i 

mange institutioner. 

Dette kapitel omhandler institutionernes brug af pædagogiske redskaber. Institutionslederne har 

angivet hvilke pædagogiske redskaber, der anvendes på deres institution, samt i hvilket omfang de 

anvendes. Derudover indeholder kapitlet et separat afsnit om redskabet effektiv pædagogik. 

Resultaterne baserer sig på besvarelserne fra 80 institutionsledere. 

Hvilke pædagogiske redskaber anvendes og hvor? 

I dette afsnit beskrives det, hvilke pædagogiske redskaber de grønlandske institutioner anvender. 

Afsnittet kortlægger blandt andet brugen af de pædagogiske redskaber på tværs af institutionstyper 

og kommuner. Tabellen nedenfor viser hvilke pædagogiske redskaber der anvendes på 

daginstitutionerne og fordelingen på tværs af de fire kommuner. Den angiver den andel af 

institutioner, der anvender de forskellige pædagogiske redskaber.  

Tabel 1: Brugen af pædagogiske redskaber på institutionerne fordelt på kommuner 

 
Qeqqata 
Kommuni

a 

Qaasuit-
sup 

Sermer-
sooq 

Kommune 
Kujalleq 

Total 

TRAS - Tidlig Registrering af 
Sprogudvikling 

94% 67% 84% 70% 80% 

SPU - Skoleparathedsundersøgelsen 82% 38% 66% 30% 57% 

RABU - Registrering af Barnets 
Udvikling 

94% 86% 0% 10% 44% 

Effektiv pædagogik 53% 38% 31% 40% 38% 

Kuno Beller 12% 19% 25% 0% 17% 

Andet pædagogisk redskab 35% 5% 31% 10% 22% 

Arbejder ikke med ovenstående 
redskaber 

0% 10% 3% 10% 5% 

Antal besvarelser 17 21 32 10 80 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere på daginstitutionerne. 

Tabellen viser, at alle institutioner i kommunen Qeqqata Kommunia gør brug af én eller flere af de 

pædagogiske redskaber, som fremgår af tabellen. I Kommuneqarfik Sermersooq er det blot 3 % af 

institutionerne, der ikke arbejder med pædagogiske redskaber, mens andelen er 10 % i Qaasuitsup 

Kommunia og Kommune Kujalleq. Der er generelt store forskelle på tværs af kommunerne, men 
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institutionerne i Qeqqata Kommunia skiller sig ud ved i højest grad at gøre anvendelse af 

pædagogiske redskaber i arbejdet med børnene.  

Det fremgår af tabellen, at det mest anvendte redskab er TRAS. 80 % af samtlige institutioner i 

Grønland anvender dette redskab, og det er især anvendt i Qeqqata Kommunia (94 %). Halvdelen af 

de institutioner, der gør brug af TRAS, anvender redskabet på alle børn i deres institution. TRAS 

bruges derudover hovedsageligt på børn i 2-3 års alderen. 

Det næstmest anvendte redskab er SPU, som over halvdelen af institutionerne anvender. 

Anvendelsen af SPU varierer meget mellem kommunerne. Henholdsvis 82 % og 66 % af 

institutionerne i Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq benytter redskabet, mens blot 

38 % og 30 % af institutionerne Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq benytter det.  

Den største regionale forskel i udbredelsen af pædagogiske redskaber ses især i brugen af RABU. I 

Qeqqata Kommunia anvendes redskabet af næste alle institutioner, og det samme gælder i 

Qaasuitsup Kommunia, mens en mindre andel af institutionerne i Kommune Kujalleq og 

Kommuneqarfik Sermersooq anvender det. RABU anvendes enten på alle børn i institutionen (53 %) 

eller på børn i 2-3 års alderen (22 %). 

Effektiv pædagogik er det fjerde mest anvendte redskab. Der er mindre forskelle mellem 

kommunerne i deres anvendelse af dette redskab. Effektiv pædagogik diskuteres yderligere 

nedenfor. Kuno Beller er det mindst anvendte pædagogiske redskab. Kuno Beller anvendes af 17 % 

af institutionerne svarende til 14 institutioner. Disse 14 institutioner anvender hovedsageligt Kuno 

Beller på alle børn i institutionen, og redskabet er mest udbredt i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor 

en fjerdel af institutionerne anvender det.   

Foruden de kommunale forskelle i brugen af pædagogiske redskaber er der forskelle de forskellige 

typer af institutioner. I børnehaver og de integrerede institutioner bliver SPU anvendt i langt højere 

grad anvendt end i vuggestuerne, fordi børnehavebørnene er tættere på skolestart. Dette afspejler 

sig også i, at det hovedsageligt er børn i 5-6 års alderen, der er omfattet af SPU. Det gælder i den 

forbindelse, at omtrent halvdelen af de 46 grønlandske institutioner, der anvender SPU har et 

samarbejde med en folkeskole om SPU. Analyser viser, at størstedelen af de institutioner i Kommune 

Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia som anvender SPU også har et samarbejde med folkeskolerne om 

undersøgelsen. Dette samarbejde findes hos halvdelen af institutionerne i Qeqqata Kommunia, 

mens blot en tredjedel af institutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq samarbejder med 

folkeskolerne om SPU.  

Analyser viser, at foruden SPU adskiller institutionstyperne sig også i anvendelse af andre redskaber. 

Langt størstedelen af børnehaverne anvender TRAS, mens halvdelen af børnehaverne også anvender 

RABU og effektiv pædagogik. Effektiv pædagogik bliver samtidig anvendt af næsten halvdelen af de 
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integrerede institutioner, mens en fjerdedel af vuggestuerne og de selvejende institutioner gør brug 

af effektiv pædagogik.  

Analyser har også vist, at institutionsledernes anciennitet påvirker brugen af pædagogiske 

redskaber. I institutioner med en leder med lav anciennitet bruges der i mindre grad pædagogiske 

redskaber end i institutioner med en leder med høj anciennitet. Institutionsledere med mere end tre 

års erfaring i deres nuværende job anvender i højere grad SPU, RABU og TRAS end de institutioner, 

hvor lederen har under 3 års anciennitet. Disse resultater tyder på, at det tager noget tid at 

implementere brugen af pædagogiske redskaber, og at det kræver kontinuitet i ledelsen. 

Hvor længe er de pædagogiske redskaber blevet anvendt, og hvad er institutionsledernes holdning 

til redskaberne? 

I dette afsnit beskrives det, hvor længe de enkelte pædagogiske redskaber er blevet anvendt i de 

grønlandske institutioner. Følgende tabel opsummerer svarene fra de institutioner, der anvender de 

forskellige pædagogiske redskaber. Tabellen viser eksempelvis fordelingen af hvor længe de 65 

institutioner, der anvender TRAS, har anvendt dette redskab.  

Tabel 2: Tidsperspektivet i brugen af de pædagogiske redskaber 

 
Under 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år Mere end 5 år 

Antal 
institutioner 

TRAS 15% 40% 20% 25% 65 

SPU 20% 20% 17% 43% 46 

RABU 56% 36% 3% 6% 36 

Effektiv pædagogik 39% 39% 16% 6% 31 

Kuno Beller 29% 21% 21% 29% 14 

Andre redskaber 39% 39% 22% 0% 18 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere på de grønlandske daginstitutioner. 

Tabellen viser, at SPU er det redskab, der har været længst tid i anvendelse. 43 % af de institutioner 

der anvender SPU, har gjort det i mere end 5 år. RABU og effektiv pædagogik er omvendt redskaber, 

som institutionerne hovedsageligt har taget i brug inden for de seneste år. Alternative redskaber til 

de opstillede, er samtidig nye tiltag på institutionerne.  

Flere pædagogiske redskaber er som beskrevet først taget i brug inden for de seneste år. 

Institutionsledernes holdning til nytten af disse pædagogiske redskaber er i den forbindelse vigtig. 

Analyser viser, at langt størstedelen (85 %) af de adspurgte institutionsledere mener, at ovenstående 

pædagogiske redskaber bidrager positivt til børnenes udvikling. Blot 1 % er uenige, mens 9 % svarer 

ved ikke.  
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Institutionslederne er foruden ovenstående også blevet spurgt til, om de mener, at de pædagogiske 

redskaber hjælper til at forbedre samarbejdet med forældrene. 80 % mener, at der er en positiv 

effekt af brugen af redskaberne på samarbejdet med forældrene, 11 % ved ikke. Ingen 

institutionsleder mener, at de pædagogiske redskaber har en negativ indvirkning på 

forældresamarbejdet. 

Effektiv pædagogik 

Institutionslederne er blevet spurgt særligt til det pædagogiske redskab effektiv pædagogik. Dette 

afsnit omhandler både hvordan institutionerne anvender effektiv pædagogik samt hvilke dele af 

institutionernes personale, der har været på kursus i redskabet. Som beskrevet i forrige afsnit er 

effektiv pædagogik et redskab, de fleste institutioner først har taget i brug inden for de seneste år, 

men til trods for dette har 68 % af de adspurgte institutionsledere selv været på kursus i effektiv 

pædagogik. Analysen viser dog, at det kun er halvdelen af de ledere, som har været kursus i effektiv 

pædagogik, som bruger redskabet i institutionen. 

Fakta boks 

Effektiv pædagogik består af 7 pædagogiske principper, som er under implementering på førskoleområdet. 

Effektiv pædagogik dækker over effektivitet i forhold til det enkelte barns udviklingsmuligheder i en ramme af 

social og kulturel forskellighed samt effektivitet i forhold til, at det enkelte barns forudsætninger og kulturelle 

baggrund anerkendes og respekteres. 

De 7 pædagogiske principper er5: 

1. Fælles produktiv aktivitet 

2. Sproglig udvikling 

3. Skabe sammenhæng 

4. Kompleks tænkning 

5. Læringsdialog 

6. Modellering, visualisering og demonstrering 

7. Børnestyret aktivitet 

Princippet om læringsdialog er omdrejningspunktet i Grønland. Anvendelsen af principperne sikrer, at 

aktiviteter tager udgangspunkt i barnets sprog, og at børnenes erfaringer fra hjemmet og lokalsamfundet 

inddrages således, at læringen foregår ud fra kulturen. 

                                                           

 

 

5 Tiedtke, Mia. 2012. De syv pædagogiske principper – Tunngaviit 7. Udkast til artikel. 
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De følgende resultater baserer sig på svar fra de 31 institutioner, hvor effektiv pædagogik bliver 

anvendt. Institutionslederne i disse institutioner har angivet hvilke medarbejdere, der har været på 

kursus i effektiv pædagogik, og hvordan redskabet bruges på institutionen. Resultaterne er 

opsummeret i nedenstående tabel.  

Tabel 3: Kursus i effektiv pædagogik fordelt på personalegrupper 

Dele af personalet på kursus i effektiv pædagogik 

Ledelsen har gennemført relevant kursus 55% 

Nogle i ledelsen har gennemført relevant kursus 23% 

De øvrige medarbejdere har gennemført relevant kursus 32% 

Nogle af de øvrige medarbejdere har gennemført relevant kurs 52% 

Ingen har gennemført kursus 6% 

Antal besvarelser 31 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere på de grønlandske daginstitutioner. 

Tabel 3: Brugen af effektiv pædagogik i dagligdagen 

Brugen af effektiv pædagogik 

Det anvendes i det daglige arbejde med børnene               23% 

Det anvendes i udvalgte projekter                            48% 

Det anvendes kun sjældent                                    10% 

Det anvendes ikke direkte i arbejdet med børnene             3% 

Andet                                      16% 

Antal besvarelser 31 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere på de grønlandske daginstitutioner. 

Tabellen viser, at på institutioner hvor effektiv pædagogik anvendes, har 6 % af institutionerne ikke 

haft nogen fra personalet på kursus i redskabet. Institutionerne har hovedsageligt haft ledelsen eller 

nogle af de øvrige medarbejdere på et relevant kursus. I forlængelse af dette har 39 % af 

institutionernes personale været det 1-3 gange, 3 % har haft deres personale til coaching 4-7 gange, 

mens de øvrige 42 % af institutionslederne svarer, at personalet ikke har modtaget coaching i brugen 

af effektiv pædagogik. 

Det fremgår desuden af tabellen, at effektiv pædagogik hovedsageligt anvendes i udvalgte projekter. 

Dette gælder for 48 % af de institutioner, der anvender effektiv pædagogik. 23 % af institutionerne 

anvender redskabet i det daglige arbejde med børnene, mens 3 % af institutionerne ikke benytter 

redskabet direkte i arbejdet med børnene. 
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4.5 SÆRLIGE GRØNLANDSKE FORHOLD, SOM HAR INDFLYDELSE 

PÅ PÆDAGOGIKKEN 

Institutionslederne på de grønlandske institutioner mener i høj grad, at der er særlige grønlandske 

forhold, der påvirker den anvendte pædagogik. Derfor prioriterer institutionslederne, at børnene skal 

lære om Grønlands kultur gennem at spise grønlandsk mad, lære grønlandske lege og være i og lære 

om den grønlandske natur. Analysen viser, at særlige grønlandske forhold i mindre grad påvirker 

pædagogikken i institutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq end i de øvrige kommuner. Der er 

ligeledes en tendens til, at det særligt er de ældste ledere, som lægge vægt de særlige grønlandske 

forhold. 

Dette kapitel undersøger institutionsledernes vurdering af, om der findes særlige grønlandske 

forhold, der påvirker den pædagogik, der anvendes på institutionerne. Resultaterne baserer sig på 

besvarelser fra 84 institutionsledere.  

Er der særlige grønlandske forhold, der påvirker den anvendte pædagogik? 

Dette afsnit kortlægger variationer i holdningen til de særlige grønlandske forhold på tværs af 

kommuner, institutionsledernes alder og sprog. Følgende tabel viser institutionsledernes holdninger 

til, om der er særlige grønlandske forhold, der påvirker pædagogikken fordelt på kommunerne og 

institutionsledernes alder. 

Tabel 1: Findes der, særlige grønlandske forhold, der påvirker den anvendte pædagogik? 

 Kommune Alder 

 Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfi
k Sermersooq 

Kommune 
Kujalleq 

Under 
40 år 

40-
49 år 

Over 
49 år 

To
tal 

Ja 94% 75% 56% 80% 65% 71% 79% 
73
% 

Nej 6% 21% 41% 20% 35% 26% 14% 
24
% 

Ved ikke 0% 4% 3% 0% 0% 3% 7% 4% 

Besvarelser 17 24 32 10 17 34 28 84 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere daginstitutionerne. 

Af tabellen fremgår det, at op mod tre fjerdedele af institutionslederne på de grønlandske 

institutioner mener, at der er særlige grønlandske forhold, der påvirker den anvendte pædagogik (73 

%).  

Tabellen viser samtidig, at holdningen til de særlige grønlandske forhold varierer markant mellem 

kommunerne. Institutionslederne i Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq ligger omkring 
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gennemsnittet på tre fjerdedele. Institutionslederne i Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik 

Sermersooq skiller sig ud i hver sin retning. 94 % af institutionslederne i Qeqqata Kommunia mener, 

at der er særlige grønlandske forhold, mens andelen for institutionslederne i Kommuneqarfik 

Sermersooq er helt nede på 56 %.  

Udover de kommunale forskelle viser tabellen, at holdningen varierer på tværs af 

institutionsledernes alder.  Der er en tendens til, at jo ældre institutionslederen er, desto højere grad 

mener vedkommende, at der er særlige grønlandske forhold, der påvirker pædagogikken. 65 % af 

institutionslederne under 40 år mener, at der er særlige grønlandske forhold, mens andelen for 

institutionslederne over 49 år er på 79 %.  

Analyser har samtidig vist, at der ingen holdningsforskel er mellem kønnene, og at der ikke kan 

drages nogen entydig konklusion om anciennitetens betydning for holdningen til de særlige 

grønlandske forhold. Analyser har derudover vist, at institutionsledere med en anden pædagogisk 

uddannelse i marginalt højere grad mener, at der er særlige grønlandske forhold end de 

institutionsledere, der er pædagoger, eller som ingen pædagogisk uddannelse har. Andre 

pædagogiske uddannelser end pædagoguddannelsen omfatter pædagogiske uddannelser af kortere 

varighed end pædagoguddannelsen, eksempelvis socialmedhjælper. 

I spørgeskemaet er der også spurgt ind til, hvilket sprog institutionslederne og medarbejderne 

bruger sammen med børnene. 76 % af institutionslederne taler primært grønlandsk til børnene, 

mens 6 % primært taler dansk. De resterende 18 % af institutionslederne taler både grønlandsk og 

dansk til børnene. For medarbejderne er tallene lignende. 78 % af medarbejderne taler primært 

grønlandsk, 2 % taler primært dansk og de resterende 20 % taler begge sprog til børnene.  

Betydningen af hvilket sprog institutionslederne primært taler til børnene sammenholdt med 

institutionsledernes fødeland, viser en tilsyneladende tendens til, at de institutionsledere der er født 

i Danmark, og primært snakker dansk, i langt mindre grad end de resterende mener, at der findes 

særlige grønlandske forhold. Det vil sige, at de mere dansk-orienterede institutionsledere i mindre 

grad kan identificere de særlige grønlandske forhold. Konklusionen skal læses med det forbehold, at 

der er få institutionsledere, der er født i Danmark, og få der primært snakker dansk. Konklusionen 

drages således på baggrund af få institutionsledere, men til gengæld er forskellene markante.  

De institutionsledere, der mener, at der er særlige grønlandske forhold, som påvirker den anvendte 

pædagogik, har angivet, hvordan påvirkningen kommer til udtryk på institutionen. 

Institutionslederne peger især på, at den grønlandske kultur er særlig, og at den bør bruges 

pædagogisk til at lære børnene om grønlandsk kultur. Institutionslederne vægter denne læring højt 

og mener, at det er vigtigt, at viden om Grønlands særlige kultur videreføres til børnene. Denne 

vægtning af den særlige grønlandske kultur kommer til udtryk i, at det prioriteres at spise grønlandsk 
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mad på institutionerne, at der leges specifikke grønlandske lege, og at de udnytter naturen og de 

særlige grønlandske ressourcer til kreative formål.  

I forlængelse af institutionsledernes vægtning af, at børnene kommer ud i naturen, har de angivet, 

hvor ofte børnene er ude i naturen. På omtrent halvdelen af de grønlandske daginstitutioner er 

børnene ifølge institutionslederne ude hver eneste dag. På 39 % af institutionerne er børnene ude 

mindst én gang om ugen, mens det blot er på 8 % af institutionerne, at børnene er ude i naturen 

minimum en gang om måneden eller hvert halve år. 

 

4.6 LUKKEDAGE, TAKSTBETALING OG VENTELISTER 

De grønlandske institutioner har ingen lukkedage ud over weekender, helligdage og andre nationale 

fridage. Problemer med ventelister til institutionspladserne er begrænsede, men forekommer i de 

største byer i spidsbelastningsperioder omkring eksempelvis studiestart. Taksterne for betalingen af 

institutionspladser afhænger af forældrenes eller forsørgernes skattepligtige indkomst således, at 

taksten stiger for højere indkomst, her er der store kommunale forskelle. Selv om taksterne er mindst 

for de laveste indkomstgrupper, er det særligt børn af denne gruppe, som ikke er i dagtilbud. Det 

skyldes bl.a. den prioritering af ledige dagtilbudspladser, som er fastsat i landstingsforordningens § 

10. Børn af forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet prioriteres 

således lavest ved tildeling af ledige daginstitutionspladser. Bl.a. derfor er det særligt børn af 

ressourcesvage forældre, som ikke er i dagtilbud jf. afsnit 4.1. 

Dette kapitel omhandler de grønlandske institutioners lukkedage, takster og ventelister. Følgende 

konklusioner er draget på baggrund af kommunernes oplysninger om institutionernes lukkedage, 

takster og ventelister. Desuden er information om ventelisterne hentet fra Landstingsforordning nr. 

10 fra d. 5. december 2008, kapitel 2. 

Institutionernes lukkedage 

Den følgende tabel er en oversigt over hvilke dage, de grønlandske institutioner holder lukket.  

Tabel 1: Oversigt over hvornår kommunernes institutioner holder lukket 

 Qeqqata Kommunia 
Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Kommune Kujalleq 

Holder lukket Weekend og helligdage Weekend og helligdage Weekend og helligdage Weekend og helligdage 
Kilde: Kommunerne 

Oversigten viser, at de grønlandske institutioner i alle fire kommuner holder lukket i weekenden 

samt på helligdage. Dette betyder, at der ingen lukkedage er på de grønlandske institutioner.  
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Taksterne på daginstitutionspladser 

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 gælder det, at betalingen for 

institutionspladser på de grønlandske institutioner afhænger af de betalingspligtiges (forældrenes 

eller forsørgernes) indkomst. Taksterne er fastsat således, at der er en lineær sammenhæng mellem 

indkomst og takst. For alle kommuner gælder det, at taksten stiger med en stigning i de 

betalingspligtiges indkomst. Taksten for institutionspladsen fastsættes på baggrund af de 

betalingspligtiges indkomst i det foregående indkomstår, og de betalingspligtige har selv ansvar for 

at underrette kommunalbestyrelsen ved ændringer i indkomsten.  

Af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18. af 14. september 2006 om betaling for børns ophold i 

kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje fremgår det, at kommunalbestyrelserne 

selv fastsætter taksterne for børns ophold i kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet 

dagpleje. Taksterne skal fastsættes efter de årligt budgetterede driftsudgifter, men må ikke ligge 

uden for rammerne fastsat i bekendtgørelsen. For en række indtægtstrin angiver bekendtgørelsen et 

interval med en minimum og maksimum procentandel af driftsudgiften, som hver 

daginstitutionsplads må koste. Denne takstskala fremgår af den følgende tabel, som samtidig viser 

kommunernes takster for 2012, angivet som procent af driftsudgiften per daginstitutionsplads. 

Tabel 2: Oversigt over takster for daginstitutionspladser (% af driftsudgiften per plads) 

 Takstskala Kommune 

Indtægtstrin Min. 
% 

Max. 
% 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Kommune 
Kujalleq 

Indtil 99.999 kr. 0 5 0 5 0 5 

100.000 - 
149.999 kr. 

6-10 6-15 5 5 0 5 

150.000 - 
174.999 kr. 

10 17-25 6 6 6 6 

175.000 - 
199.999 kr. 

10 27-35 7 7 7 7 

200.000 - 
224.999 kr. 

10 37-45 8 8 8 8 

225.000 - 
249.999 kr. 

10 47-55 10 10 10 10 

250.000 - 
274.999 kr. 

10 55 12 15 11 15 

275.000 - 
299.999 kr. 

10 55 13 20 12 20 

300.000 - 
324.999 kr. 

10 55 14 22 13 22 
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325.000 - 
349.999 kr. 

10 55 14 24 14 24 

350.000 - 
374.999 kr. 

10 55 14 26 15 26 

375.000 - 
399.999 kr. 

10 55 14 28 16 28 

400.000 - 
424.999 kr. 

10 55 14 30 17 30 

425.000 - 
449.999 kr. 

10 55 14 32 18 32 

450.000 - 
474.999 kr. 

10 55 14 34 19 34 

475.000 - 
499.999 kr. 

10 55 14 36 20 36 

500.000 - 
549.999 kr. 

10 55 14 37 22 39 

550.000 - 
599.999 kr. 

10 55 14 39 24 42 

600.000 - 
649.999 kr. 

10 55 14 41 26 45 

650.000 - 
699.999 kr. 

10 55 14 42 37 48 

700.000 - 
749.999 kr. 

10 55 14 43 40 51 

750.000 - 
799.999 kr. 

10 55 14 44 43 54 

800.000 kr. og 
derover 

10 55 14 45 45 57 

Kilde: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18. af 14. september 2006 og kommunernes takstandele 2012. Der kan forekomme variation i 

takstsatserne mellem forskellige typer af dagtilbud. 

Af takstskalaen fremgår det, at kommunerne kan lade taksterne stige ved højere indtægtstrin. 

Taksten for en daginstitutionsplads skal eksempelvis ligge indenfor 0-5 % af driftsudgifterne ved 

indtægter under 100.000 kr., mens det for indtægter på 250.000 kr. og derover gælder, at taksten 

skal ligge inden for 10-55 % af driftsudgifterne. 

Tabellen viser kommunernes takstfastsættelse for 2012. Det fremgår, at samtlige kommuner for 

indtægtstrinene mellem 100.000 – 224.999 kr. har en marginal lavere procentsats af driftsudgifterne 

end minimumsprocentandelen jf. bekendtgørelsen. Det fremgår desuden, at der er markante 

kommunale forskelle. I Qeqqata Kommunia er takstbetalingen lavest og overstiger ikke 14 % for 

nogen indkomstgruppe. I Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq 

stiger takstbetalingen derimod væsentligt når betalerens indkomst stiger. Kommune Kujalleq har 
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den højeste takstbetaling, men ligger væsentligt under det tilladte niveau for alle indkomster under 

800.000 kr.  

Ventelister til daginstitutionspladser 

Kommunalbestyrelserne i de kommunerne foretager pladshenvisningerne til institutionerne, og 

opretter ventelister, når der ikke er plads til alle ansøgerne. Ved ledige pladser foretager 

kommunalbestyrelsen en udvælgelse blandt børnene på ventelisten ud fra en række hensyn. Børn 

med socialpædagogiske behov eller andre forhold, som kan true barnets udvikling, bliver prioriteret 

højest sammen med de børn, som på grund af deres alder skal overflyttes til en anden institution 

(eksempelvis fra vuggestue til børnehave).  

Prioriteringerne herefter handler om, hvorvidt forældrene eller forsørgerne er udearbejdende eller 

under uddannelse. Børn af forældre og forsørgere som er udearbejdende eller under uddannelse, 

bliver prioriteret højere end andre børn i følgende rækkefølge: Hvis forælderen/forsørgeren er enlig 

og udearbejdende eller under uddannelse, hvis begge forældre/forsørgere er udearbejdende eller 

under uddannelse, hvis den ene af forældrene/forsørgerne er udearbejdende eller under 

uddannelse og til sidst følger børn af forældre, som hverken er udearbejdende eller under 

uddannelse.  

De grønlandske kommuner angiver, at de enten ingen eller få pladsproblemer har på institutionerne. 

Der kan forekomme pladsproblemer på institutionerne i de større byer fordi andelen af 

udearbejdende og studerende er større, hvormed behovet for institutionspladser er højere. Dog 

angiver kommunerne samtidig, at problemerne i langt de fleste tilfælde bliver løst hurtigt.  

Hvis der forekommer pladsmangel er prioritering af ledige daginstitutionspladser fastsat i 

landstingsforordningens § 10. Børn af forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelsessystemet prioriteres jf. denne paragraf lavest ved tildeling af ledige 

daginstitutionspladser. Bl.a. derfor er det særligt børn af ressourcesvage forældre, som ikke er i 

dagtilbud jf. afsnit 4.1. 

 

 

4.7 FREMTIDIGT BEHOV FOR PERSONALE OG INSTITUTIONER  

Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at antallet af børn er stigende de næste 10 år, 

hvorefter det falder igen. Det betyder, at behovet for dagtilbud også vil sige, og det samme gælder 

behovet for pædagogisk uddannet personale. dagtilbudsfrekvensen er central, den angiver andelen 

af en årgang, som er i dagtilbud. Hvis den stiger til det danske niveau frem mod 2025, vil der være 
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godt 1.000 flere børn, som skal have en institutionsplads sammenlignet med i dag. Stigning til det 

danske niveau er et maksimumsscenarium. Med en konstant dagtilbudsfrekvens vil der være behov 

for at øge antallet af pædagoger med 150 frem mod 2025, hvis man ønsker, at leve op til 

landstingsforordningens minimumskrav. 

Udviklingen i behovet for pædagogisk personale i Grønland afhænger naturligvis af udviklingen i 

antallet af børn. Med uændrede dagtilbudsfrekvenser (se afsnit 4.1) vil der være en lille stigning i de 

nærmest kommende år og herefter et fald på længere sigt. Det stigende antal børn i dagtilbud, vil 

føre til et øget behov for personale.  

Der er udarbejdet et alternativt scenarium, hvor det antages, at dagtilbudsfrekvenserne stiger til det 

danske niveau gradvist frem til 2025, hvilket giver et ret betydelig stigning i antallet af børn. Det 

alternative scenarium tager udgangspunkt i den aktuelle danske dagtilbudsfrekvens, fordi den anses 

for at være det niveau man maksimalt kan nå, hvilket jf. afsnit 4.1 er 98 %. Det alternative scenarium 

er altså et maksimumsscenarium. Begge scenarier er afbilledet i figuren nedenfor, hvor der 

endvidere antages at være en konstant barn-pædagog ratio i hele perioden. 

Figur 1: Antallet af børn med dagtilbudsbehov 2011-40, samt behov for pædagogisk personale. 

Hovedscenarium med samme dagtilbudsfrekvens som i Grønland i 2011 og alternativt 

maksimumsscenarium hvor dagtilbudsfrekvensen hæves til det aktuelle danske niveau frem mod 

2025. 

 
Kilde: Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning. Egne beregninger. 

I tabel 1 ses først en fremskrivning af det samlede personalebehov på basis af udviklingen i antallet 

af børn i forhold til hovedscenariet og dernæst for det alternative scenarium med en højere 

dagtilbudsfrekvensen. Disse tal er også afbilledet ovenfor. Behovet stiger med godt 200 personer 

hen mod 2025, såfremt dagtilbudsfrekvensen stiger til det danske niveau. Hvis dagtilbudsfrekvensen 
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forbliver den samme vil der i de kommende år blive et øget personalebehov grundet det større antal 

børn, men på længere sigt vil behovet falde igen.  

Tabel 1. Fremskrivning af andel af ansatte i daginstitutioner, hoved- og alternativt scenarium 

  2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Antal ansatte - Status quo 
scenarium 

881 928 928 899 868 868 829 

Antal ansatte - Alternativt 
scenarium 

881 984 1054 1087 1050 1050 1003 

Kilde: Kommunerne. Egne beregninger.  

Udover udviklingen i antallet af børn og udviklingen i dagtilbudsfrekvenserne er det afgørende at 

vise effekter af ændringer i fordelingen på uddannelseskategorier. Altså personalets uddannelse. I 

nedenstående tabel vises den aktuelle uddannelsesfordeling og den uddannelsesfordeling der 

kræves for at man kan leve op til landstingsforordningens minimumskrav vedrørende 

personalesammensætningen. De professionsuddannede skal udgøre 40 % af personalet, fordi de 

både skal besidde lederstilling og indgå i stuepersonalet. Derudover er der behov for 30 % med 

anden pædagogiske uddannelse – det minimumskrav er allerede opfyldt i dag.  

Tabel 2. Fordeling af personale på uddannelseskategorier aktuelt og med en fordeling svarende til 

landstingsforordningens minimumskrav 

Uddannelseskategori Aktuel fordeling (2011) 
Fordeling som lever op til 
landstingsforordningens 

minimumskrav 

Pædagog (Prof. Bachelor) 23% 40% 

Anden pædagogisk uddannelse 35% 30% 

Uden pædagogiske uddannelse 42% 30% 

Total 100% 100% 

Kilde: Kommunerne. Egne beregninger. 

De to fordelinger af personale på uddannelseskategorier danner grundlag for to alternative scenarier 

for fremskrivningen af personalebehovet. Der fokuseres på pædagogerne, fordi det er i den 

uddannelseskategori, at der er mangel. Tabellen viser dog først det samlede behov for personale 

under antagelse af hovedscenariet for udviklingen i antallet af børn med dagtilbudsbehov. 

Personalebehovet er fraregnet dagplejere, da forordningen ikke indeholder krav til deres 

uddannelsesniveau. Tabellen viser dernæst pædagogbehovet, dels under antagelse af at den 

aktuelle uddannelsesfordeling er konstant frem til 2040, og dels under antagelse af, at der frem mod 

2025 sker en opfyldelse af landstingsforordningens minimumskrav, hvorefter 40 % skal være 

pædagoger. 
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Tabel 3. Fremskrivning af andel af ansatte i daginstitutioner, hoved- og alternativt scenarium 

  2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Antal ansatte: Status quo 
scenarium (ikke dagplejere) 

831 876 875 848 818 796 782 

Pædagoger: Aktuel 
uddannelsesfordeling 

191 201 201 195 188 183 180 

Pædagoger: Tilpasning til 
landstingsforordningens 
minimumskrav i 2025 

191 244 297 339 327 318 313 

 Kilde: Kommunerne. Egne beregninger.  

Hvis den aktuelle uddannelsesfordeling holdes konstant er der ikke behov for væsentlig flere 

pædagoger på kort sigt og faktisk færre pædagoger på lang sigt. Hvis man derimod ønsker, at 

tilpasse personale sammensætningen så den opfylder landstingsforordningens minimumskrav skal 

der i 2025 være godt 150 pædagoger flere end i dag, og der skal være 50 flere allerede i 2015.
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5. Metode 

Kortlægningen af førskoleområdet er sket under inddragelse af forskellige datakilder. Formålet har 

været både at foretage en kvantitativ og en kvalitativ beskrivelse af området. I dette afsnit gøres der 

rede for den anvendte data samt de anvendte dataindsamlingsmetoder. 

Den kvantitative beskrivelse af førskoleområdet bygger på udtræk fra det kommunale 

administrationssystem Winformatik6. Udtrækket indeholder oplysninger om børnene i 

aldersintervallet 0-5 år i de kommunale dagtilbud per 1.1.2011 og er kombineret med et udtræk fra 

cpr-registeret for alle børn i alderen 0-5 år, som er bosat i Grønland. Ud fra dette datamateriale kan 

der foretages en kvantitativ beskrivelse af børn i førskolealderen i forhold til køn, alder, bopæl og 

dagtilbud. 

Dataudtrækket beskriver situationen på førskoleområdet per 1.1.2011, og er altså en 

tværsnitsundersøgelse. Fordelen ved at beskrive situationen på en bestemt skæringsdata er, at 

registreringen er meget præcis. Ulempen er derimod, at det ikke er muligt at beskrive eventuelle 

sæsonudsving som følge af at nogle børns forældre skifter arbejde hen over sæsonen. Sådanne 

forhold beskrives bedst med andre metoder. Kommunernes registrering vurderes generelt at have 

en høj kvalitet, og der er i forbindelse med gennemgang af registreringerne kun fundet ganske få fejl. 

For en mere uddybende diskussion af kommunernes registrering og anbefalinger til justeringer i 

fremtiden se afsnit 3.2 Databeredskab. Både udtrækket fra det kommunale registreringssystem 

Winformatik og fra cpr-registeret er foretaget i samarbejde med KIMIK. Det anbefales, at man 

inddrager Grønlands Statistik i forbindelse med udtræk fra cpr-registeret, fordi de fejlretter tallene. 

Der kan forekomme eksempelvis fejl i forbindelse med sent eller uanmeldte flytninger. 

Den anden del af den kvantitative beskrivelse omfatter personalesammensætningen. Kommunerne 

har bidraget med informationer om personalesammensætningen i hver institution. I Qaasuitsup 

Kommunia, Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia kommuner føres der statistisk om personalet 

                                                           

 

 

6 Se afsnittet ”Databeredskab” for nærmere beskrivelse. 
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og dets uddannelsesmæssige baggrund, hvorfor disse tal var umiddelbart tilgængelige. Der synes 

dog ikke at være nogen fortegnelse over personalet og det uddannelsesmæssige baggrund i 

Kommuneqarfik Sermersooq kommune, hvorfor disse oplysninger er indsamlet via e-mail- og 

telefonkontakt til de enkelte institutioner. Anbefalinger vedrørende statistik og monitorering af 

personalet og det uddannelsesmæssige baggrund fremgår af afsnit 3.2 Databeredskab. 

Selvejende institutioner er ikke omfattet af det nuværende databeredskab. Derfor er oplysninger om 

personale og børn indhentet via e-mail- og telefonkontakt til de enkelte institutioner. Anbefalinger 

vedrørende statistik og monitorering af de selvejende institutioner fremgår af afsnit 3.2 

Databeredskab. 

For at analysere problemstillingen omkring børn uden for dagtilbud er foretaget en forskerkørsel ved 

Grønlands Statistik, som afdækker indkomsten og uddannelsen for forældrene til børnene i 

førskolealderen. Formålet er, at undersøge hvorvidt der er forskellen mellem forældre til børn i og 

uden for dagtilbud. 

Den kvalitative dataindsamling omfatter dels en undersøgelse blandt institutionslederne og dels en 

undersøgelse blandt det pædagogiske personale.  

Institutionslederundersøgelsen er sendt ud på e-mail til alle institutionsledere i Grønland (offentlig 

og selvejende institutioner), den enkelte leder har mulighed for at besvare undersøgelsen på 

grønlandsk eller dansk. Mailen introducerer undersøgelsen og dens formål, samt indeholder e-mail 

og telefonnummer på to medarbejdere i Departementet for Uddannelse og Forskning, som kan 

kontaktes hvis man har spørgsmål. Der er endvidere sendt vejledning ud på grønlandsk og dansk, og 

ledere som har oplevet problemer er blevet kontaktet telefonisk. Dataindsamlingen fandt sted i 

november og december 2011, ud over vejledning er der sendt rykkere til de institutionsledere der 

ikke svarede inden for en given frisk, herefter er der sendt flere rykkere per mail og der er rykket per 

telefon. Undersøgelsen er sendt ud til 114 ledere, hvoraf 84 har svaret. Svarprocenten er 74 %. Det 

er meget tilfredsstillende. Det anbefales, at man fortsat benytter denne dataindsamlingsmetode 

blandt institutionslederne. Yderligere anbefalinger vedrørende institutionslederundersøgelsen 

fremgår af afsnit 3.2 Databeredskab. 

Undersøgelsen blandt det pædagogiske personale er sendt ud på e-mail til alle institutioner hvor 

institutionslederen har besvaret institutionslederundersøgelsen. Institutionslederen har derefter 

ansvaret for at alle medarbejdere besvarer undersøgelsen. Disse institutioner har tilsammen en 

personalenormering på 803 medarbejdere. 291 medarbejdere besvarede undersøgelsen, hvilket 

svarer til en svarprocent på 36 %. Hvis undersøgelsen ønskes gentaget, anbefales det, at den 

gennemføres postalt. Det kan således være problematisk, at medarbejderne skal opholde sig på 

lederens kontor, når de skal besvare en undersøgelse, der bl.a. vedrører forholdet til lederen. 

Derudover er mange af medarbejderne ikke fortrolige med at bruge en computer. Det anbefales 



 
  
 
 
Grønlands Selvstyre 

63  Kortlægning af førskoleområdet  

 

endvidere at gennemføre en separat undersøgelse blandt dagplejerne, da de står over for særlige 

problemstillinger i deres arbejde. Yderligere anbefalinger vedrørende medarbejder- og 

dagplejerundersøgerne fremgår af afsnit 3.2 Databeredskab.
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6. Bilagsmateriale 

6.1 REGISTERDATA 

Tabel 1: Nøgletal om børn, daginstitutioner, personale og økonomi 2011 

 Nøgletal 

Antal børn 0-5 år 5.013 

Antal børn 0-2 år 2.580 

Antal børn 3-5 år 2.433 

Antal vuggestuer 23 

Antal børnehaver 36 

Antal integrerede institution 38 

Antal selvejende institutioner 5 

Antal dagplejere 50 

Samlet personale i daginstitutioner 910 

Heraf ledere 100 

Heraf pædagogisk personale (stuepersonale) 810 

Antal børn per personale 3,5 

Uddannet personale i forhold til samlet personale 58 % 

Udgifter til Familie og Børn (% af BNP)   6 % 

Udgifter til daginstitutioner i alt (mio. kr.) 258 

Udgifter til daginstitutioner pr. barn (kr.) 76.693 

Takstbetaling for daginstitutionsplads i alt (mio. kr.) 36 

Takstbetaling pr. barn (kr.) 9.978 
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Tabel 2: Antal børn i alt (1. januar 2011) 

 Kommune 
Kujalleq 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

I alt 

0 årige 109 146 286 333 874 

Heraf byer 91 126 215 308 740 

Heraf bygder  18 20 71 25 134 

1 årige 126 142 277 358 903 

Heraf byer 112 122 196 314 744 

Heraf bygder  14 20 81 44 159 

2 årige 109 152 259 283 803 

Heraf byer 90 128 196 255 669 

Heraf bygder  19 24 63 28 134 

3 årige 108 130 241 336 815 

Heraf byer 100 110 185 303 698 

Heraf bygder  8 20 56 33 117 

4 årige 97 139 273 284 793 

Heraf byer 85 117 192 254 648 

Heraf bygder  12 22 81 30 145 

5 årige 97 139 271 318 825 

Heraf byer 83 119 201 287 690 

Heraf bygder  14 20 70 31 135 

0-5 årige i alt  646 848 1607 1912 5013 

Heraf by 561 722 1185 1721 4189 

Heraf bygd 85 126 422 191 824 
Note: Tallene i tabellen afviger en smule fra de tal, som Grønlands Statistik offentliggør. Tallene ovenfor er baseret på et specialudtræk fra 

KIMIK A/S, som gør det muligt at fordele børnene på institutionstype. 
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Tabel 3: Antal børn i alt op delt i aldersgrupper (1. januar 2011) 

 Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

I alt 

0- 2 årige 344 440 822 974 2580 

Heraf byer 293 376 607 877 2153 

Heraf bygder  51 64 215 97 427 

3-5 årige 302 408 785 938 2433 

Heraf byer 268 346 578 844 2036 

Heraf bygder  34 62 207 94 397 

0-5 årige i alt  646 848 1607 1912 5013 

Heraf by 561 722 1185 1721 4189 

Heraf bygd 85 126 422 191 824 
NOte: Tallene i tabellen afviger en smule fra de tal, som Grønlands Statistik offentliggør. Tallene ovenfor er baseret på et specialudtræk fra 

KIMIK A/S, som gør det muligt at fordele børnene på institutionstype. 
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Tabel 4: Antal børn under offentligt dagtilbud i samt i selvejende institutioner (1. januar 2011) 

 
Kommune 

Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

I alt 

Dagplejer 0 15 112 36 163 

Heraf byer 0 13 10 25 48 

Heraf bygder  0 2 102 11 115 

Vuggestuer 59 53 273 196 581 

Heraf byer 59 53 273 196 581 

Heraf bygder  0 0 0 0 0 

Børnehaver 205 213 433 307* 1158 

Heraf byer 198 187 417 281 1083 

Heraf bygder  7 26 16 26 75 

Integrerede 
institutioner 

166 360 222 718 1446 

Heraf byer 148 300 167 679 1289 

Heraf bygder  18 60 55 39 157 

Andre off. 
dagtilbud 

0 0 7 14 21 

Heraf byer 0 0 7 14 21 

Heraf bygder  0 0 0 0 0 

Selvejende 
institutioner** 

- - - 113 113 

Heraf byer - - - 103 103 

Heraf bygder  - - - 10 10 

I alt 430 641 1027 1384 3482 

Heraf byer 405 553 867 1298 3125 

Heraf bygder  25 88 160 86 357 

Børn i 
dagtilbud i 
procent af alle 
børn 

67% 76% 64% 72% 70% 

Heraf byer 72% 77% 73% 75% 75% 

Heraf bygder  29% 70% 38% 45% 43% 
*Børnehaver og legestuer. 
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**Omfatter institutionerne Kutsadda, Armanngivat, Midisoq, Ester og Sulunnguit..
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Tabel 5: Antal institutioner (1. januar 2011) 

 Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

I alt 

Dagplejer 0 6 34 10 50 

Heraf byer 0 5 4 8 17 

Heraf bygder  0 1 30 2 33 

Vuggestuer 3 2 11 7 23 

Heraf byer 3 2 11 7 23 

Heraf bygder  0 0 0 0 0 

Børnehaver 5 7 12 12* 36 

Heraf byer 4 5 9 9 27 

Heraf bygder  1 2 3 3 9 

Integrerede 
institutioner 

5 9 8 16 38 

Heraf byer 4 6 4 13 27 

Heraf bygder  1 3 4 3 11 

Andre off. 
dagtilbud 

0 0 1 1 2 

Heraf byer 0 0 1 1 2 

Heraf bygder  0 0 0 0 0 

Selvejende 
institutioner 

0 0 0 5 5 

Heraf byer 0 0 0 4 4 

Heraf bygder  0 0 0 1 1 

I alt 13 24 66 51 154 

Heraf byer 11 18 29 42 96 

Heraf bygder  2 6 37 9 53 
*Børnehaver og legestuer. 
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Tabel 6: Personalet (1. januar 2011)* 

 Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq** 

I alt 

Dagplejer  6 33 12 51 

Heraf byer  5 4 8 17 

Heraf bygder   1 29 4 34 

Vuggestuer 14 17 90 76 197 

Heraf byer 14 17 86 76 193 

Heraf bygder    4  4 

Børnehaver 26 62 84 88 260 

Heraf byer 22 50 79 82 233 

Heraf bygder  4 12 5 6 27 

Integrerede 
institutioner 

48 89 51 192 380 

Heraf byer 38 74 37 177 326 

Heraf bygder  10 15 14 15 54 

Selvejende 
institutioner 

   22 22 

Heraf byer    20 20 

Heraf bygder     2 2 

Personale i alt  88 174 258 390 910 

Heraf byer 74 146 206 363 789 

Heraf bygder  14 28 52 27 121 
* Opgørelsen af personalet omfatter ikke køkkenpersonale o.lign. 

**Estimeret, da datamateriale endnu ikke er modtaget fra Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Tabel 7: Uddannet personale i procent af samlet personale (1. januar 2011) 

 Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq** 

I alt 

Vuggestuer 93% 53% 57% 45% 54% 

Heraf byer 93% 53% 57% 45% 54% 

Heraf bygder    50%  50% 

Børnehaver 62% 61% 58% 52% 57% 

Heraf byer 64% 68% 58% 54% 59% 

Heraf bygder  50% 33% 60% 33% 41% 

Integrerede 
institutioner 

75% 57% 53% 57% 59% 

Heraf byer 74% 57% 51% 58% 59% 

Heraf bygder  80% 60% 57% 47% 59% 

Selvejende 
institutioner 

   68% 68% 

Heraf byer    70% 70% 

Heraf bygder     50% 50% 

Personale i alt  74% 58% 56% 54% 58% 

Heraf byer 74% 60% 56% 55% 58% 

Heraf bygder  71% 48% 57% 43% 53% 

* Opgørelsen af personalet omfatter ikke køkkenpersonale o.lign. 

**Estimeret, da datamateriale endnu ikke er modtaget fra Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Tabel 8: Økonomi (regnskabsåret 2010) DKK. 

 Kommune 
Kujalleq 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

I alt 

Udgifter til daginsti-
tutionsområdet i alt 

30.608.546 95.526.033 55.482.334 76.760.734 258.377.648 

Udgifter til  
daginstitutionsområdet 
pr. barn (0-5 år) 

71.183 75.158 86.556 74.743 76.693 

Takstbetaling i alt 6.082.140 12.473.541 5.170.683 12.424.013 36.150.376 

Takstbetaling pr. barn 
(0-5 år) 

14.145 9.814 8.067 12.097 9.978 

* Opgjort på baggrund af de kommunale regnskaber 2010. 
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Tabel 9: Børn per ansat i institutionerne opdelt på kommune, by og bygd. 

  Kommune 
Kujalleq 

Qeqqata 
Kommunia 

Qaasuitsup 
Kommunia 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

I alt 

Dagplejer - 2,4 3,4 3,0 3,5 

Heraf byer - 2,6 2,5 3,1 3,7 

Heraf bygder  - 2,0 3,5 2,8 3,4 

Vuggestuer 4,2 2,7 2,3 2,5 2,5 

Heraf byer 4,2 2,7 2,3 2,5 2,5 

Heraf bygder  - - - - - 

Børnehaver 7,9 3,2 4,7 3,4 4,2 

Heraf byer 9,0 3,3 4,8 3,3 4,4 

Heraf bygder  1,8 2,6 2,7 4,3 2,9 

Integrerede 
institutioner 

3,5 3,3 3,4 3,7 3,5 

Heraf byer 3,9 3,3 3,6 3,8 3,6 

Heraf bygder  1,8 3,2 2,9 2,6 2,5 

Selvejende 
institutioner 

- - - 5,1 5,1 

Heraf byer - - - 5,2 5,2 

Heraf bygder  - - - 5,0 5,0 

I alt  4,9 3,3 3,4 3,4 3,5 

Heraf byer 5,5 3,3 3,4 3,5 3,6 

Heraf bygder  1,8 2,9 3,2 3,2 2,9 
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6.2 BASELINE FOR INDIKATORER PÅ FØRSKOLEOMRÅDET 
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1 Input Økonomi Udgift til førskoleområdet 258       

2 Input Økonomi Udgifts andel af BNP 6%       

3 Input Økonomi Forældrebetaling 36       

4 Input Økonomi Udgift per barn 71.316       

5 Input Økonomi Forældrebetaling per barn 9.978       

6 Input Børn Børn i førskolealderen 5.013       

7 Output  Institutioner Antal institutioner 104       

8 Output  Institutioner Antal dagplejere 50       

9 Output  Institutioner Bygningsalder - - - - - - - 

10 Output  Institutioner Bygningsmasse - - - - - - - 

11 Output  Institutioner Normering 4.048       

12 Output  Institutioner IT - - - - - - - 

13 Output  Institutioner Lukkedage 
Ingen 

lukkedage 
Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

14 Output  Institutioner Åbningstider - - - - - - - 

15 Output  Personale Antal ansatte 835       

16 Output  Personale Kønsfordeling 
95% / 
95% 

      

17 Output  Personale Efteruddannelse 
43% / 
69% 

      

18 Output  Personale Anciennitet 
32% / 
46% 

      

19 Output  Personale 
Pædagogisk 

erhvervserfaring 
52% / 
83% 

      

20 Resultat Personale 
Andel pædagogisk 

uddannede 
52%       

21 Output  Personale 
Optag på de pædagogiske 

uddannelser  
11       

22 Output  Personale 
Under pædagogisk 

uddannede  
59       

23 Output  Personale 
Kvalitet af pædagogiske 

uddannelser 
-       

24 Resultat Institutioner Ventelister -       

25 Resultat Institutioner Udnyttelsesgrad 82%       

26 Resultat Institutioner Kvadratmeter pr barn - - - - - - - 
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27 Resultat Personale Børn pr personale 3,5       

28 Resultat Personale Lederdækning 71%       

29 Resultat Personale Pædagog dækning 56%       

30 Resultat Personale Pædagogisk dækning 113%       

31 Resultat Børn Børn i pasningstilbud 70%       

32 Resultat Børn 
Børn udenfor 

pasningstilbud 
30%       

33 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Førskoletræning 95%       

34 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Effektiv pædagogik 38%       

35 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Skoleparathedstest 33%       

36 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 

Samarbejde med 

folkeskole 
31%       

37 Resultat 
Pædagogiske 

redskaber 
Sprog 

78% / 
75% 

      

38 Effekt Andre Børns sundhedstilstand - - - - - - - 

39 Effekt Andre Skoleparathed - - - - - - - 

40 Effekt Andre Trintest - - - - - - - 
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6.3 FORSLAG TIL INDBERETNINGSSKEMAER 

6.3.1 Indberetning af ventelister  

    Venteliste 

Lokalitet  By / bygd 
Fremtidigt behov for 

institutionsplads 
Aktuelt behov for 
institutionsplads 

Heraf børn 0-2 år Heraf børn 3-5 år 
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6.3.2 Indberetning af institutionsoplysninger 

Institutionen Personale Børn Kontaktoplysninger 

Institutions-
navn 

Institutions-
nummer 

(Winformatik) 

Institutions-
type 

Lokalitet / 
stedkode 

(Winformatik) 

By / 
bygd 

Personale 
normering 

Antal 
ansatte 

heraf 
pædagoger 

heraf 
anden 

pædagogisk 
uddannede 

heraf 
medhjælpere 

uden udd. 

heraf køkken-, 
regøringsassistent 

og andet 
personale 

Er lederen 
pædagogisk 
uddannet? 

(Ja/Nej) 

Antal 
børne-

grupper 

Instituions-
lederens 

navn 
Telefonnummer E-mail 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

* Sendes til kommunerne i excel format.
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6.4 WINFORMATIK 

Barn_stamdata 

BARN_NR Et unikt nummer. Startede ved 1 i hver kommune for mange år siden 

CPR CPR-nummer 

TEKST Mulighed for tekstbeskrivelse 

REG_DATE Dato for barnets indskrivning 

  

Inst_barn 

INST_NR Et unikt nummer på institutionen 

BARN_NR Et unikt nummer. Startede ved 1 i hver kommune for mange år siden 

INDMELD_DTO Dato for første dag i institutionen 

INIT Initialer på den, der har oprettet barnet i systemet. 

UDMELD_DTO Den sidste dag barnet er i institutionen 

BETAL_CPR CPR på den, der betaler for pasningen 

FRIPLADS_PCT Andelen af prisen, man ikke selv betaler 

FRIPLADS_STARTDTO Dato for, hvornår friplads-rabatten begynder 

FRIPLADS_SLUTDTO Dato for, hvornår friplads-rabatten slutter 

INDMELDTYPE T: tilbudt, I: indmeldt 

AJOUR_DTO Dato for sidste opdatering 

SOESKENDE_RABAT Søskenderabat. Ja/nej 

PRIS_SPECIEL Mulighed for at angive pris manuelt 

NOTAT Tekstfelt til notater 

  

Institution 

INST_NR Et unikt nummer på institutionen 

INST_TYPE Vuggestue, børnehave eller andet. Angivet ved forkortelser: VUG, BHV, INTG. 

NAVN Navn på institutionen 

ANTAL_BORN Antal børn, der maksimalt kan være i institutionen: Normering. 

  

Kommune 

STEDKODE En firecifret stedkode 

STEDNAVN Stednavn, eksempelvis Nuuk. 

INST_NR Et unikt nummer på institutionen 

INST_TYPE Vuggestue, børnehave eller andet. Angivet ved forkortelser: VUG, BHV, INTG. 

INST_TYPE_TEKST Børnehave, vuggestue osv. 

NAVN Navn på institutionen 
Kilde: KIMIK. Ikke alle variable i systemet er indeholdt i listen. 


