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Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc.  

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

At kommunens børn, unge, ældre og handicappede møder kendte ansigter er afgørende for 

deres trivsel. Alene i 2018 brugte fx skolerne i Aarhus Kommune 40 mio. kr. på uuddannede 

vikarer [1]. Det foreslås derfor, at der etableres faste vikarkorps for kommunens 

daginstitutioner, skoler, plejehjem, bofællesskaber etc. for at skabe bedre trivsel.  

 

I praksis vil det betyde, at eksempelvis mindre enheder kan gå sammen og deles om den 

samme gruppe af vikarer bestående af både uddannede og ikke-uddannede. Det vil betyde, at 

borgerne mødes af velkendte ansigter, som kender beboerne og deres behov eller rutiner. Og i 

daginstitutioner og skoler vil det betyde, at børnene mødes af ansigter, som de kender, om 

morgenen, selvom deres faste pædagoger eller lærere er fraværende. Det giver tryghed for det 

enkelte individ, at de kender det ansigt som træder ind af døren og at denne kender deres 

læringsmetode og niveau samt evt. behov for støtte.  

 

Samtidig vil det skabe en dagligdag, hvor vikarer kender til brugerens behov samt de faste 

rutiner, gøremål, lokaliteter osv. På denne måde er det meget nemmere at fastholde de vante 

rammer for disse grupper af borgere. Fravær i den faste personalegruppe får dermed ikke lige 

så stor betydning, som det har, når det er et nyt ansigt, der møder op. Ligeledes skaber det 

bedre arbejdsvilkår for vikarerne på kommunens arbejdspladser, når de kender normer, 

kolleger, borgere og familier på de enkelte plejehjem, institutioner, skoler osv. Det vil 

ydermere skabe en besparelse for den faste personalegruppe, som ikke er tvunget til at lære 

nye vikarer op med jævne mellemrum, men i stedet kan prioritere deres tid sammen med 

borgerne højere.  

Vi foreslår derfor, at der evt. oprettes vikar-kontorer. Der skal selvfølgelig bruges et par 

stillinger til at administrere det, men vi er sikre på, at det på den lange bane giver overskud 

både fagligt, økonomisk og socialt. 

Fordelen er samtidig, at man vil kunne fastansatte på fuld tid, så det ikke som i dag har 

karakter af daglejere. Det ville gøre en stor forskel ift. at fastholde de dygtige vikarer, der har 

adgang til de enkelte borgers behov, i de medarbejder-systemer, der er til rådighed indenfor 

de forskellige magistratsafdelinger fx aula, CSC samt overleveringsforum i de eksisterende 

portaler m.fl. 
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