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Rådmand til kamp for flere mænd i dagtilbud
Mens kvinder fejrer kvindernes internationale kampdag den 8. marts, går Thomas Medom, rådmand
for Børn og Unge i Aarhus, til kamp for endnu flere mænd i børnehaver og vuggestuer i Aarhus.
”Det er ærgerligt, at få mænd vælger at arbejde med de yngste børn. Børn har godt af at møde forskellige livssyn, væremåder og udtryk, som ligger i menneskers forskellighed. Det er også en stor
faglig udfordring at hjælpe de yngste godt i gang med livet, og de små er herlige at arbejde med.
Derfor skal vi blive bedre til at finde en større bredde og dermed en bedre balance,”
- siger Thomas Medom.

I dag er hver fjerde pædagogisk uddannede medarbejder i Børn og Unge mand, mens blot hver ottende er ansat i dagtilbud. Det vil sige, at mange mænd søger mod fritidsområdet i SFO, klubber og
ungdomsskoler fremfor at være blandt de yngste.
”Jeg er nysgerrig efter at vide mere om, hvad det er, der er på spil? Er det noget i jobopslagene, er
vi ikke gode nok til at fastholde interessen hos pædagogstuderende, som er i praktik i dagtilbud, eller kan uddannelserne gøre mere for at få flere mænd til at se i retning af job hos de yngste,” siger
Thomas Medom.
Thomas Medom har derfor sat strategisk fokus på ansættelser i blandt andet dagtilbud, herunder
hvordan der kan ansættes flere uddannede og mandlige pædagoger. Herudover skærper Børn og
Unge en eksisterende indsats for at hjælpe ledere til at se bredt på profiler og kompetencer, når der
skal ansættes en ny medarbejder i et dagtilbud, ligesom Thomas Medom har inviteret uddannelsesinstitutionerne for både pædagoger og pædagogiske assistenter til at drøfte udfordringen.
”Udfordringen kalder på en åben dialog om at øge rekruttering til dagtilbud, som jeg gerne tager.
Der bliver kamp om dygtige pædagogiske medarbejdere i de kommende år, da vi skal indfri kravet
om minimumsnormering og en del pædagoger er på vej på pension. Jeg ser et stort, uforløst potentiale i at få flere mænd i dagtilbud,” siger Thomas Medom, der også har igangsat fortællinger om
mandlige rollemodeller i dagtilbuddene.
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