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Flere børn mangler basale ting som regn- og vintertøj 

En undersøgelse blandt 473 BUPL-medlemmer viser, at:  

- Der i en stor del af landets institutioner findes børn, hvor forældrene ikke har råd til at 
købe basale ting til dem, og 

- At flere pædagoger har oplevet en stigning i løbet af 2018 i antallet af børn/familier, 
der er økonomisk presset.  
 

  
 

Over en tredjedel (38 %) af pædagogerne har børn i institutionen, hvor forældrene ikke har 
råd til at købe basale ting til barnet. Dertil har knapt hver fjerde pædagog (23 %) oplevet, at 
der er sket en stigning i antallet af børn/familier, der er presset økonomisk. 
 
Konsekvenserne af fattigdom ses primært i form af manglende (vinter)tøj og usund kost samt 
socialt afsavn i form af ferie med forældrene, hygiejne og deltagelse i sociale begivenheder. 
Bl.a. skitseret af en pædagog herunder: 
 
”Når børnene render rundt i sommertøj, mens temperaturen er tæt på frysepunktet, så er 
konsekvensen naturligvis, at de fryser. Lige sådan når de render rundt i vintertøj, og solen 
bager ned (…) Så er konsekvenserne tydelige.” 
 
En anden pædagog beskriver børnefattigdom som en forhindring i forhold til at deltage i 
sociale fællesskaber: 
  
”Jeg tænker, at det udstiller børn, så det er svært for dem at være en del af fællesskabet. Her 
tænker jeg ikke på materielle goder som legetøj, men sport og andre ting, der holder 
børnene udenfor...” 

38%

49%

13%

"Har	I	børn	i	institutionen,	hvor	forældrene	ikke	har	råd	til	at	
købe	basale	ting	til	barnet	- fx	regntøj	eller	andet?”

Ja Nej Ved	ikke/husker	ikke
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Børnefattigdom sætter pædagoger i et etisk dilemma 
Pædagogerne gør mange ting for at hjælpe de børn, hvis familier er i en økonomisk presset 
situation. De arrangerer tøjindsamlinger, udlåner institutionens tøj, går i dialog med 
kommunen om hjælp osv. Det er alt sammen noget, der tager tid, og det kan være svært at 
prioritere, hvem man skal hjælpe. En pædagog beskriver det således: 
 
”Vi står ofte i et etisk dilemma. Vi skal vurdere, hvem vi mener er de familier, der har størst 
behov. Det er ikke altid et valg, der er lige nemt.” 
 


