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Baggrund:

Efter en årrække med faldende børnetal forudser 
Danmarks Statistik, at antallet af børn i alders-
gruppen 0-6 år vil stige i de kommende år i 
Region Midtjylland (jf. Fig. 1). Konkret forventes 
antallet af 0-6 årige at stige med 15 procent i 
perioden 2017-2027.

Den forventede stigning skyldes både, at 

› antallet af kvinder i aldersgruppen 26 - 38 år vil 
stige i de kommende ti år (jf. Fig. 2 – slide 4)

› og en antagelse om, at fødselsraterne, også vil 
stige i den pågældende periode (jf. Fig. 3 –

slide 4). 

Fig. 1 Udviklingen i antallet af 0-6 årige i perioden
2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik
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Fig. 2 Udviklingen i antallet af 15-49 årige kvinder i 
Region Midtjylland i perioden 2017-2027

Fig. 3 Udviklingen i antallet af levendefødte i Region 
Midtjylland i perioden 2017-2027  

Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik
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Formål:

Formålet med denne analyse er at 

› udarbejde en fremskrivning af behovet for 
pædagoger og pædagogiske assistenter i de 
kommende 10 år, 

› hvor der tages højde for de ændringer i såvel 
efterspørgslen (behovet) som udbuddet (antal 
med de pågældende uddannelser), som er sket 
siden COWI udarbejdede den seneste analyse i 
2013.

› Formålet er endvidere at belyse, om der er 
forskel på det fremtidige behov i henholdsvis 
den østlige og vestlige del af regionen. 

Mål:

Med det mål at opnå et grundlag for at vurdere, om 
der er behov for at ændre dimensioneringen af 
pædagoguddannelsen set i lyset af den forventede 
udvikling i antallet af 0-6 årige i Region Midtjylland, 
har KKR Midtjylland bedt COWI om at gennemføre 
en analyse af det fremtidige behov for henholdsvis 
pædagoger og pædagogiske assistenter frem til 

2027.

Analysen fra 2013 viste, at der i perioden 
2012-2022 vil være et overskud af både 
pædagoger og pædagogiske assistenter
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Metode og datagrundlag:

Analysen er baseret på samme fremskrivnings-
model, som blev anvendt i forbindelse med den 
seneste analyse af behovet for velfærdsuddannede 
i Region Midtjylland i 2013.

Det betyder, at analysen indeholder en frem-
skrivning af udviklingen i både udbuddet og 
efterspørgslen efter henholdsvis pædagoger og 
pædagogiske assistenter.

Analysen tager hermed højde for, at en potentiel 
mangel situation både kan opstå som følge af, at 
udbuddet over tid vokser mindre end efter-
spørgslen og af, at efterspørgslen over tid 
falder mindre end udbuddet (Se Fig. 4). 
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Fig. 4 Betydningen af vækst i udbud og efter-
spørgslen for behovet for pædagoger og 
pædagogiske assistenter
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Analysen indeholder endvidere en analyse af den 
historiske udvikling i:

› antallet af beskæftigede pædagoger med 
arbejdssted i Region Midtjylland (efterspørgslen 
efter pædagoger)

› antallet af beskæftigede pædagoger med bopæl i 
Region Midtjylland

› arbejdsstyrken (udbuddet af pædagoger)

› ledigheden

› erhvervsfrekvensen

› aldersfordelingen på arbejdspladserne

› tilgangen til uddannelsen

› nettoindpendlingen

› beskæftigelsen fordelt på brancher.

› Denne analyse er baseret på registerdata for perioden 

Endelig indeholder analysen fremskrivninger af be-
hovet for pædagoger og pædagogiske assistenter i 
henholdsvis landsdel øst og landsdel vest, samt en 
pendlingsanalyse.

Landsdel Øst Landsdel Vest

› Favrskov › Herning

› Hedensted › Holstebro 

› Horsens › Ikast-Brande 

› Norddjurs › Lemvig 

› Odder › Ringkøbing-Skjern

› Randers › Skive 

› Samsø › Struer 

› Silkeborg › Viborg 

› Skanderborg 

› Syddjurs 

› Aarhus 
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Udbud og efterspørgsel:

Udbuddet omfatter det samlede antal personer 
med bopæl i Region Midtjylland, som har en af de 
to uddannelser, og som står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, dvs. de enten er beskæftigede 
eller ledige. 

Efterspørgslen omfatter det samlede antal 
arbejdspladser i Region Midtjylland, som er besat 
med en person, som har en af de to uddannelser. 
Der kan her både være tale om personer, der bor i 
regionen, og personer, som bor uden for regionen.

Beskæftigede:

Omfatter alle personer med bopæl i Region 
Midtjylland, som har en af de to uddannelser, og 
som er i beskæftigelse. De kan være beskæftiget 
både i og uden for regionen.

Ledige:

Omfatter alle de personer med bopæl i Region 
Midtjylland, som har en af de to uddannelse, og 
som er ledige. De ledige omfatter i denne analyse 
således både de forsikrede og ikke forsikrede 
ledige. 

Behovsscenariet:

2/3 efterspørgslen efter pædagoger følger Dan-
marks Statistiks fremskrivning for udviklingen i 
antallet af 0-6 årige i Region Midtjylland. Den 
sidste tredjedel følge udviklingen i antallet af 
udviklingshæmmede.
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Historiske udvikling:

› 84 % af beskæftigede pædagoger i Midt-
jylland er over 34 år. 

› Aldersfordelingen blandt de beskæftigede 
har været stabil i den belyste periode.

› Andelen af ledige er vokset i perioden 
2009 til 2015. Fra 2015 til 2016 er andelen 
af ledige faldet fra 5,6% til 5,3%.

› Antallet af personer med bopæl i Midtjyl-
land, som er startet på pædagoguddannel-
sen har udvist en stigende tendens. Fra 
2015 til 2016 er tilgangen steget med 15 
personer.

› Nettoindpendlingen er faldet kraftigt fra 
2014 til 2016. Der er således et stigende 
antal pædagoger, der pendler ud af 
regionen.
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Det fremtidige behov for pædago-
ger i Midtjylland I ALT:

› Det fremtidige behov for pædagoger i Midtjylland 
afhænger i høj grad af tilbagetrækningsmønstret 
blandt de beskæftigede pædagoger. 

› Årsagen hertil er, at der kan ses frem til et stigen-
de antal plus 60 årige pædagoger i de kommende 
10 år.

› Tilbagetrækningsreformen har dermed stor betyd-
ning for udbuddet af pædagoger i de kommende ti 
år.

› Bliver pædagogerne på arbejdsmarkedet lige så 
langt tid, som de "skal" i henhold til tilbagetræk-
ningsreformen kan der forudses et overskud af 
pædagoger i de kommende år. Overskuddet 
indsnævres dog fra 2022 til 2027.

› Trækker de sig tilbage lige som de gjorde før 
iværksættelsen af tilbagetrækningsreformen, kan 
der forudses en mangel på pædagoger i 2024. 
Manglen vil vokse i de efterfølgende år.

Fig. 5 Fremskrivning af udbuddet og efter-
spørgslen efter pædagoger i Midtjylland

Tilbagetrækningsreformen betyder alt andet lige, 
at udbuddet af pædagoger øges med ca. 1800 i 
2027.
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Det fremtidige behov for pædago-
ger i LANDSDEL ØST:

› Betragtes landsdel øst isoleret, så kan der for-
udses en mangel på pædagoger i 2026 givet, 
behovet for pædagoger følger udviklingen i an-
tallet af 0-6 årige (som især forventes at vokse 
meget her) og pædagogerne bliver det antal år 
mere på arbejdsmarkedet, som tilbagetræk-
ningsreformen tilskriver. 

› Såfremt pædagogerne trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet på samme måde, som før 
tilbagetrækningsreformen trådte i kraft, for-
udses der en mangel på pædagoger i 2022. Og 
det uanset om efterspørgslen udvikler sig som 
den her gjort historisk eller den følger udvik-
lingen i antallet af 0-6 årige. Manglen forventes 
at øges i den efterfølgende periode. 

Fig. 6 Fremskrivning af udbuddet og efter-
spørgslen efter pædagoger i Landsdel Øst
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Det fremtidige behov for pædago-
ger i LANDSDEL VEST:

› Betragtes Landsdel Vest isoleret vil der kun 
opstå mangel på pædagoger, hvis efterspørgslen 
efter pædagoger følge den historiske udvikling, 
og pædagogerne følger det samme tilbagetræk-
ningsmønster som før ikrafttrædelsen af tilbage-
trækningsreformen. Manglen vil opstå i 2024 og 
stige derefter.

› Følger efterspørgslen derimod udviklingen i 
antallet af 0-6 årige i landsdelen, og pædagog-
erne bliver på arbejdsmarkedet ligeså lang tid, 
som de "skal" i henhold til tilbagetrækningsre-
formen, vil der være et overskud af pædagoger i 
hele perioden. Overskuddet vil i 2027 være på 
godt 900 personer. 

Fig. 7 Fremskrivning af udbuddet og efterspørg-
slen efter pædagoger i Landsdel Vest
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Historiske udvikling:

› 45 procent af de beskæftigede pædago-
giske assistenter er under 35 år.

› Andelen af unge i aldersgruppen 16-34 år 
har været voksende i den belyste periode. 
De to øvrige aldersgrupper har været 
rimelige konstante.

› Andelen af ledige er faldet i perioden 2013 til 
2015 og er derefter stabiliseret, men fortsat 
høj (13,6 %).

› Antallet af personer med bopæl i Midtjyl-
land, som er startet på uddannelsen som 
pædagogisk assistent er vokset fra 2014 til 
2016. Tilgangen steget med 94 personer, 
svarende til en stigning på 25% fra 2014-16.

› Nettoindpendlingen er faldet fra 2011 til 
2016. Der er således et stigende antal pæ-
dagogiske assistenter, der pendler ud af 
regionen. 
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Det fremtidige behov for pæda-
gogiske assistenter i Midtjylland I 
ALT:

› Uanset udviklingen i såvel udbuddet som 
efterspørgslen efter pædagogiske assistenter 
kan der forudses et overskud af pædagogiske 
assistenter i hele perioden. 

› Overskuddet bliver størst, givet efterspørgslen 
følger udviklingen i antallet af 0-6 årige i Region 
Midtjylland, og de pædagogiske assistenter 
trækker sig tilbage som foreskrevet af tilbage-
trækningsreformen.

› Overskuddet forudses at vokse og antage knap 
1000 personer i 2027, givet efterspørgslen 
følger antallet af 0-6 årige.

› Når tilbagetrækningsreformen har en langt 
mindre betydning her i forhold til pædagogerne, 
skyldes det, at andelen af beskæftigede 
pædagogiske assistenter er forholdsvis lille 
sammenlignet med de yngre aldersgrupper. 

Fig. 8 Fremskrivning af udbuddet og efter-
spørgslen efter pædagogiske assistenter i 
Midtjylland
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Det fremtidige behov for pæda-
gogiske assistenter i Midtjylland i 
LANDSDEL ØST

› Betragtes Landsdel Øst isoleret ses præcis det 
samme mønster som for regionen som helhed. 

› Uanset udviklingen i såvel udbuddet som 
efterspørgslen efter pædagogiske assistenter 
kan der således forudses et overskud af 
pædagogiske assistenter i hele perioden i 
Landsdel Øst. 

› Overskuddet bliver også her størst, givet efter-
spørgslen følger udviklingen i antallet af 0-6 
årige i Landsdel Øst, og de pædagogiske assi-
stenter trækker sig tilbage som foreskrevet af 
tilbagetrækningsreformen.

› Overskuddet forudses at vokse og antage godt 
700 personer i 2027, givet efterspørgslen følger 
udviklingen i antallet af 0-6 årige.

Fig. 9 Fremskrivning af udbuddet og efter-
spørgslen efter pædagogiske assistenter i 
Landsdel Øst
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Det fremtidige behov for pæda-
gogiske assistenter i Landsdel 
Vest:

› Betragtes Landsdel Vest isoleret ses gentages 
det mønster som sås for regionen som helhed 
og landsdel Øst. Dog vokser hverken efterspørg-
slen eller udbuddet i samme omfang.  

› Uanset udviklingen i såvel udbuddet som efter-
spørgslen efter pædagogiske assistenter kan der 
således forudses et overskud af pædagogiske 
assistenter i hele perioden i Landsdel Vest. 

› Overskuddet bliver også her størst, givet 
efterspørgslen følger udviklingen i antallet af 0-6 
årige i Landsdel Vest, og de pædagogiske assi-
stenter trækker sig tilbage som foreskrevet af 
tilbagetrækningsreformen.

› Overskuddet forudses at vokse og antage godt 
200 personer i 2027, givet efterspørgslen følger 
udviklingen i antallet af 0-6 årige.

Fig. 10 Fremskrivning af udbuddet og efter-
spørgslen efter pædagogiske assistenter i 
Landsdel Vest
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Pendlingen mellem de enkelte kommuner i 
Midtjylland er størst mellem følgende tre 
kommuner:

1. Skanderborg - Aarhus

2. Favrskov - Aarhus

3. Syddjurs – Aarhus.

I alle tre tilfælde pendler, der flere til Aarhus end 
den anden vej. Dog er der næsten lige så mange, 
der pendler fra Aarhus til Skanderborg (298) som 
den anden vej (330).

Herudover foregår der en del pendling mellem 
Horsens og Hedensted og mellem Herning og 
Ikast-Brande.

FIG. 11 Pendlingsmønstre blandt pædagoger
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FIG. 12 Pendlingsmønstre blandt pædagogiske 
assistenterPendlingen mellem de enkelte kommuner i Midt-

jylland er for de pædagogiske assistenters ved-
kommende størst mellem følgende tre kommuner:

1. Favrskov – Aarhus

2. Skanderborg - Aarhus

3. Hedensted – Horsens.

Der er generelt færre, der pendler blandt de 
pædagogiske assistenter end blandt pædagogerne. 
Der hvor der er flest, der pendler er mellem 
Favrskov og Aarhus, hvor der er 21 personer, der 
hver dag foretager denne rejse.
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Pædagoger:

› Hvorvidt udviklingen i antallet af 0-6 årige i de 
kommende ti år vil medføre, at der bliver 
mangel på pædagoger eller ej vil i høj grad 
afhænge af tilbagetrækningsmønstret blandt 
pædagoger.

› Følger de mønstret som før reformens i kraft-
trædelse forudses der at opstå mangel på 
pædagoger i 2024. Manglen vokser og vil i 2027 
være på ca. 1400 pædagoger.

› Manglen vil alene opstå i Landsdel Øst.

› Bliver pædagogerne på arbejdsmarkedet ligeså 
langt tid som reformen tilsiger bliver der 
derimod et overskud af pædagoger generelt i 
Midtjylland, men mangel i Landsdel Øst i 2026.

Pædagogiske assistenter:

› Uanset hvordan udbuddet og efterspørgslen 
forventes at udvikle sig inden for de scenarier, 
der er belyst her, kan der forudses et overskud 
af pædagogiske assistenter.

› Overskuddet forventes at være størst i 
LandsdelØst.


