
Miniundersøgelse af madproduktion og arbejdsforhold for ansatte i 

køkkenet på daginstitutioner – september 2020 
 

I foråret 2020 måtte daginstitutioner landet over ændre praksis som følge af smitteforebyggelse af 

spredningen af Covid-19. Mange medlemmer i Kost og Ernæringsforbundet var i hyppig dialog 

med både forbund og myndigheder, om hvordan praksis kunne tilrettelægges i den skærpede 

sundhedssituation. Måltiderne viste sig, at blive et endnu mere centralt punkt i børnenes og det 

pædagogiske personales hverdag – især da mange andre aktiviteter måtte aflyses. Nærværende 

undersøgelse viser, at på undersøgelsestidspunktet oplyser køkkenpersonalet, at stort set al 

madproduktion og gennemførsel af måltider er tilbage i en normal gænge. 

 

Desværre viser undersøgelsen samtidig, at en fjerdedel af de adspurgte oplever, at deres timetal 

er for lavt i forhold til antallet af opgaver. Samtidig oplyser en tilsvarende fjerdedel (23%), at deres 

fysiske arbejdsmiljø er dårligt. Mange begrunder vurderingen med udstyr, der hører sig den 

private husholdning til, og ikke har adgang til tilstrækkeligt professionelt produktionsudstyr. 

Næsten halvdelen af de adspurgte tilkendegiver, at de inden for de sidste 6 måneder har overvejet 

at skifte nyt job. Begrundelserne for disse overvejelser begrundes primært i både det fysiske men 

også det psykiske arbejdsmiljø. Mange adspurgte oplever, at det faktum at de typisk er den eneste 

eller én af få med de samme opgaver på en ellers udpræget monofaglig arbejdsplads. De savner at 

være en del af det fællesskab, som ellers er på arbejdspladsen. Konkret svarer over halvdelen af 

respondenterne eksempelvis, at de ikke deltager i personalemøderne. 

 

Arbejdsforhold 

Kost og Ernæringsforbundet har undersøgt arbejdsforholdene for vores medlemmer, der arbejder 

i dagsinstitutioner. Herigennem ønsker vi at få indsigt i, hvilke aspekter af arbejdsdagen, som de 

opfatter som henholdsvis velfungerende og problematiske.  

 

Som det fremgår af Figur 1, tilkendegiver 24% af respondenterne, at deres timeantal ikke er 

passende for mængden af arbejdsopgaver – og heraf viser undersøgelsen, at 98% af disse mener, 

at de har for få timer. Det kan derfor tyde på, at næsten en fjerdedel af medarbejdere i 

daginstitutionerne har en for stor arbejdsbyrde ift. mængden af arbejdsopgaver i dagligdagen. 

 
Figur 1: Er timetallet passende for mængden af dine arbejdsopgaver? 

 
 



Umiddelbart kan den for store arbejdsbyrde for nogle medarbejdere ikke tilskrives et større antal 

børn i køkkenet, da det af besvarelserne fremgår, at des flere timer medarbejderne samlet er 

ansat til i køkkenet, des flere børn laves der mad til. 

 
I undersøgelsen blev der desuden spurgt ind til medarbejdernes oplevelse af det fysiske 
arbejdsmiljø. Som det fremgår af Figur 2, vurderede næsten en fjerdedel (23%), at det fysiske 
arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er enten dårligt eller meget dårligt. 
 
Figur 2: Hvordan vil du betegne det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads (indretning, kapacitet/pladsforhold, maskiner/teknisk udstyr, 
ventilation mv.)? 

 
 
Af uddybende kommentarer nævnes nogle udfordrende fysiske forhold gentagende gange, 
herunder: 

 Upraktisk placering af køkkenet (eksempelvis på 1. sal) 

 For lille køkken 

 Dårlig udluftning 

 Manglende hæve/sænkebord 

 Manglende bordplads 

 Meget støj i køkkenet (fra køleskab, opvask, emhætte mv.) 
 
Af de kommentarer der udviser positive oplevelser af køkkenet, kan nævnes: 

 God og funktionel indretning  

 God kapacitet i køkkenet 
 

Opsamlende kan det tolkes som en efterspørgsel på bedre fysiske rammer i den daglige gang i 

køkkenet blandt lige under en fjerdedel af de adspurgte.  

 

Trivsel på arbejdspladsen 

Som det fremgår af Figur 3, har 46% af respondenterne svaret, at de indenfor de seneste 6 

måneder har overvejet at søge nyt job. 

 
Figur 3: Har du inden for de seneste 6 måneder overvejet at søge nyt job? 

 



 

Af de uddybende kommentarer fremkommer det, at bl.a. manglende fællesskabsfølelse, herunder 

med det pædagogiske personale, er årsag til overvejelserne. Mere præcist nævnes manglende 

fællesskab omkring det køkkenfaglige, manglende forståelse for faget fra pædagogernes side og 

en ensomhed i køkkenet. I forlængelse heraf kan det endvidere fremhæves, at 135 af 

respondenterne, svarende til 54%, ikke deltager i personalemøder på sin arbejdsplads, jf. Figur 4.  

 
Figur 4: Deltager du i personalemøder på din arbejdsplads? 

 
 

 

Andre faktorer der gentagende gange nævnes som årsag til overvejelser om jobskifte er: 

 Dårlig løn 

 Geografisk placering  

 Manglende forståelse fra ledelsen 

 Dårlige fysiske arbejdsforhold 

 Manglende faglige udfordringer 

 

Hertil kan nævnes, at gentagende kommentarer der omhandler, at personalet ikke ønsker at skifte 

job er: 

 God og forstående ledelse 

 Inddragelse blandt det øvrige personale og børnene 

 God dialog og medbestemmelse på arbejdspladsen 

 

Opsamlende har næsten halvdelen af de adspurgte overvejet at søge nyt job indenfor de seneste 6 

måneder. Det kan bl.a. tilskrives dårlig trivsel på grund af manglende inklusion og fællesskab på 

arbejdspladsen. 

 

Arbejdsforhold under COVID-19 

I undersøgelse blev der også spurgt ind til medarbejdernes oplevelse af arbejdsforholdene ifm. 

COVID-19 situationen. Heraf svarede 79% af de adspurgte, at de har mødt udfordringer ifm. 

COVID-19, jf. Figur 5. 

 
Figur 5: Har du mødt udfordringer på din arbejdsplads ifm. COVID-19 situationen? 

 



 
 
Af udfordringer de har mødt er de hyppigst forekomne svar ændring i køkkenets tilbud og service 
(87%), hjemsendelse (61%) og usikkerhed om smitte, karantæne mv. (37%). Dog svarer 95% af 
respondenterne, at de er i fuld produktion igen (pr. 12/08/2020), jf. Figur 6.  
 
Figur 6: Er I i fuld produktion nu (pr 12/08/20)? 

 
 
 
Opsamlende kan det altså tolkes som, at COVID-19 har haft indflydelse på respondenternes 

oplevelse af deres arbejdsplads, da det for nogle har medført ændrede arbejdsopgaver og 

arbejdsgange. Dog er langt de fleste igen i fuld produktion, hvorved det kan tænkes, at nogle af de 

COVID-19 relaterede udfordringer er mindsket efter igen at være tilbage til en mere normaliseret 

hverdag. 

 

Kort om baggrunden for resultaterne 

Målgruppen for undersøgelsen er de 746 medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet, der arbejder 

i daginstitutioner. Heraf har 259 (35%) besvaret alle eller dele af spørgeskemaet. I undersøgelsen 

er svarmulighederne varierende, så der både optræder spørgsmål med låste svarkategorier og 

kommentarfelter med mulighed for at skrive et uddybende svar. Herved kombineres muligheden 

for at få indsigt i de generelle tendenser ved kvantificerbare resultater med muligheden for mere 

uddybende og nuancerede kommentarer. Ved udvælgelsen af relevante kommentarer er der 

præsenteret de hyppigste svar for at give det mest retvisende billede. 

 

Spørgeskemaet kunne besvares i perioden fra den 14. til den 21. august. 

 


