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Dagens program

1. Kort om fuldtidsprojektet

2. Eksempler fra andre kommuner

3. Børnehuset Søhus & Børnehuset Lumby fra Odense

4. Spørgsmål og debat



5

Ikke en ny udfordring – men en ny tilgang
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Andel medarbejdere på deltid
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En fælles målsætning

Den langsigtede ambition er et kommunalt 
arbejdsmarked med fuldtid som det normale 
udgangspunkt, med mulighed for deltid.

Som led i den langsigtede ambition opfordres til, at
stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid, med
mulighed for deltid baseret på hensyn til den
enkelte medarbejder og opgaveløsningen.

"

KL og Forhandlingsfællesskabet februar 2020
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Hvorfor skal flere op i tid eller på fuldtid? Hvad er problemet?

Flere op i tid – flere på fuldtid

✓ Flere hænder og professionalisering

✓ Livsindkomst og ligestilling

✓ Arbejdsmiljø og kontinuitet

En fælles indsats

➢ Fælles ansvar

➢ Ingen kendte mirakelkure

➢ Lokale løsninger - reelle effekter

https://vpt.dk/projekt/fuldtid-i-kommunerne

https://vpt.dk/hjemmepleje/mona-striib-og-michael-ziegler-derfor-skal-vi-have-en-fremtid-med-fuldtid
https://vpt.dk/projekt/fuldtid-i-kommunerne
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1. Albertslund
2. Odense
3. København
4. Frederiksberg
5. Høje-Taastrup
6. Ballerup
7. Lyngby-Tårbæk
8. Hørsholm
9. Haderslev
10. Sønderborg

21. Frederikshavn
22. Esbjerg
23. Holstebro
24. Sorø
25. Odsherred
26. Lejre

11. Herning
12. Ikast-Brande
13. Gentofte
14. Varde
15. Vejen
16. Thisted
17. Vordingborg
18. Hillerød
19. Aalborg
20. Ringsted

26 nøglekommuner

= Her er dagtilbudsområdet med



Cases til inspiration
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Høje-Taastrup: Eventyrhuset – mange på fuldtid
❖ 8 ud af 13 er på fuldtid og 

deltidsansatte har store timetal 
(33, 34, 35 timer)

❖ Deltidsansatte har lange, 
sammenhængende vagter

❖ Blok: 3 timer til forberedelse, 
møder og praktisk arbejde om 
ugen

❖ God bemanding i ydertimer –
mulighed for intern 
vikardækning

Flere på fuldtid i 
daginstitution: Se hvad det 
gør for arbejdsmiljøet og 
børnene | VPT

https://vpt.dk/eventyrhuset
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København: Grønttorvet - alle på fuldtid
❖ Et nybygget børnehus, hvor alle 

medarbejdere er ansat på fuldtid - uden 
undtagelse

❖ Det giver et stærkt fællesskab hos 
medarbejderne og er fundamentet for en 
robust vagtplan – med plads til intern 
vikardækning

❖ Det skaber tryghed for børn og forældre.

❖ Alle har fem tidlige vagter, fem sene vagter 
og fem mellemvagter fordelt over tre uger 
– det giver en følelse af retfærdighed Det giver et stærkt fællesskab at alle er på fuldtid i 

Børnehuset Grønttorvet | VPT

Billede: Pædagog og tillidsrepræsentant Sascha Stær (th) og pædagogisk 
leder Annika Bæk Vind (tv)

https://vpt.dk/dagtilbud/det-giver-et-staerkt-faellesskab-alle-er-paa-fuldtid-i-boernehuset-groenttorvet
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Gentofte: Trekløveret - 4 dages arbejdsuge og 
hjemmearbejde

❖ Workshopforløb i "En fremtid med 
fuldtid"

❖ Fokus på mere fleksibilitet

❖ 4 dages arbejdsuge – for dem der 
har lyst (10, 10, 10, 7)

❖ Fordybelses- og forberedelsestid –
hjemme eller på institutionen

❖ Mulighed for hjemmearbejdsdag

Billeder: MED arbejdsgruppen (tv)
Øverst leder Paula Mieres, leder af 
Trekløveret på Børne- og 
Ungetopmødet 2022

Børnehus arbejder med 
gevinster og barrierer for 
flere på fuldtid | VPT

https://vpt.dk/dagtilbud/boernehus-arbejder-med-gevinster-og-barrierer-flere-paa-fuldtid


EN FREMTID MED FULDTID

……..eller Mer-tid

Erfaringer fra Børneinstitutionen Nord

af Mette Hvergel -ITR BUPL

og Gitte Svane  -DPL



8 Børnehuse

380 Børn

85 Medarbejdere

Deltid: 68

Fuldtid:17







Spørgsmål del 1

Hvor mange timer er du ansat?

Er du tilfreds med din ansættelsesgrad?

Hvad er årsagen til timetallet?

Har du altid haft det? 

Er det dit eget valg?

Hvad betyder timetallet for dit arbejdsmiljø i forhold til: 

• Din oplevelse af at kunne gøre et godt arbejde?

• Din oplevelse af at der er sammenhæng i arbejdsopgaverne og din 

eventuelle kontakt med børn og forældre?

• Dine muligheder for faglig udvikling?

(fx videreuddannelse, sidemandsoplæring, adgang til ressourcepersoner)

• Dine muligheder for kollegialt fællesskab og sparring?

(fx dit samarbejde med kollegaer, din mulighed for at deltage i

personalemøder, dine muligheder for at være med i udviklingen af arbejdet)

Spørgsmål Del 2

Hvis der var frit valg på alle hylder, hvad kunne da give dig lyst til at gå op i tid?

(nedenfor er eksempler, som kan fungere som inspiration eller supplere 

medarbejderens egne svar)

• Mere spændende/varierede opgaver? 

• Mere faglig udvikling?

• Stærkere relationer til borgerne?

• Færre belastende opgaver?

• Andre typer af vagter/turnus?

• Mere indflydelse på arbejdstiden?

• Mere involvering i opgaveløsningen?

• Bedre mulighed for at holde pauser og restituere?

Hvis vi forestiller os, at du om tre måneder går X antal timer op i tid, hvilken 

betydning har det så for:

• din balance mellem arbejdsliv og privatliv?

• din oplevelse af at gøre et godt stykke arbejde?

• din tilknytning til arbejdspladsen?

• din trivsel på arbejdet både fysisk og psykisk?

Hvilken positiv og/eller negativ betydning ville det få for samarbejdet i dit børnehus, 

at du gik op i tid? 

Hvad ville det betyde, hvis dine kollegaer gjorde?

Hvis (vi forestillede os, at) du gik op i tid: Hvad ville så være det vigtigste for dig?

Interviewguide til interview om medarbejderens arbejdstid



Medarbejder udsagn på udsendt spørgeskema



• Mere sammenhæng i hverdagen, både for børn forældre og 
medarbejdere

• Et bedre rekrutteringsgrundlag (flere ansøgere til stillingerne)

• Bedre livsløn – altså at man får sparret mere op gennem sit arbejdsliv, til 
sin pension

• Øget professionalisme / bedre dækning – også i ydertimerne (hvis 
normeringen følger med)

• Øget arbejdsmiljø, mere arbejdstid tid til arbejdet

• Mere kontinuitet i hverdagen, for både børn forældre og medarbejder

• Mere tid i hverdagen til kollegial sparring

• Muligheden for at prøve øget timetal i en periode

BARRIERER
• Medarbejdernes reelle ønske om flere timer 

• – mange har aktivt taget valget om har arbejde på deltid

• Medarbejderes bekymring for mindre tid til familie /privatliv

• Medarbejdernes bekymring for helbredet / nedslidning

• Den øgede indkomst for arbejdet, står ikke mål med fritiden man 
mister

• Manglende kendskab til/ interesse i begrebet livsløn (pension)

• Frygten for manglende overskud til at gøre et godt arbejde

• Flere på fuld til,- med samme normering, giver færre hænder i 

hverdagen (færre kolleger)

• Retorikken i jobopslag, -hvordan taler vi om arbejdstid i vores fag

GEVINSTER 





Valgte Prøvehandlinger:

• 4 årlige trivselssamtaler

• Retorik ved ansættelses samtaler



Årshjul for Trivsels samtaler



OVERSIGT OVER MEDARBEJDERE OP I TID

Det er endnu ikke målbart

Men…….



TAK FOR JERES TID

-FORTSAT GOD OG INSPIRERENDE DAG
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Spørgsmål og debat
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Vil I være med i et større fællesskab om fuldtid?

Du kan følge den centrale indsats her:

• www.fuldtid.dk

Du kan høre om erfaringer fra andre 
kommuner her:

• LinkedIn: "En fremtid med fuldtid"

Og på vores webinarer:

Se webinar 1: Sådan starter I 
en fuldtidsindsats | VPT

http://www.fuldtid.dk/
https://vpt.dk/generelle-aftaler/se-webinar-1-saadan-starter-i-en-fuldtidsindsats


Tak for nu


