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1. Den pædagogiske indsats 

 

1.1. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter. 

Hvad vurderer I har betydning for den høje tilfredshedsprocent? 

Først og fremmest tilskriver vi en svarprocent på hele 97,1% et stort engagement fra 

forældrenes side, og som indikator på bestyrelsen og ikke mindst personalets arbejde 

med at involvere forældrene i alle aspekter af arbejdet i Myretuen. 

Det samme gør sig gældende for den høje tilfredsheds-score på 4,6 ud af 5, hvor 

samtlige besvarelser overordnet placeres som ”Meget tilfreds” eller ”Tilfreds”.  

1.2. Hvor betydningsfuldt er ovenstående pædagogiske indsats for jer som forældre? 

Stabilitet og kontinuitet blandt personalet er altafgørende for den tryghed som 

forældrene oplever ved at aflevere sit barn i Myretuen. Der er fuld fokus på den 

pædagogiske plan og alle forældre er velinformerede via Børneruden omkring hvilke 

emner og projekter der arbejdes med 

1.3. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 

Hvad vurderer I er årsag til de lave tilfredshedsprocenter? 

Eks. er der forhold omkring den pædagogiske tilgang/tilrettelæggelse; strukturen, 

modtagelsen, aktiviteterne med børnene, børnenes læring osv. 

1.4. Hvor betydningsfuld er ovenstående pædagogiske indsats for jer som forældre? 

1.5. Er der besvarelser, I undrer jer over? 

1.6. Hvilke(t) punkt(er) ønsker forældrerådet/forældrebestyrelsen, der bliver arbejdet videre 

med i børnehuset? 

Ingen m.h.t. til den pædagogiske indsats. 

 

 

2. Samarbejdet med personalet 

 

2.2. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter 

Hvad vurderer I har betydning for de høje tilfredshedsprocenter? 

Stabilitet blandt personalet, imødekommenhed, ærlighed omkring problemstillinger, 

tryghed i afleveringsøjeblik, tilstedeværelse på alle tidspunkter af dagen 

2.3. Hvor betydningsfuldt er samarbejdspunkter for jer som forældre? 

2.4. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 



Når I se på besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter, hvad vurderer I er årsagen til 

den lave tilfredshed? 

2.5. Hvor betydningsfuld er ovenstående samarbejdspunkter for jer som forældre? 

2.6. Er der besvarelser, I undrer jer over? 

2.7. Hvilke(t) punkt(er) ønsker forældrerådet der bliver arbejdet videre med i børnehuset? 

Ingen m.h.t. til samarbejdet med personalet, dog fokuseres der i 2017 endnu mere på 

forældrenes brug af Børneruden som led i mere oplysning til selvsamme forældre. 

 

3. Børnegruppens trivsel 

 

3.2. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter 

Faste rammer hver dag, opdeling i aldersgrupper fremmer leg og samvær, fokus på 

arrangementer med forældre indenfor de enkelte aldersgrupper  

3.3. Hvor betydningsfuldt er de ovenstående punkter for jer som forældre? 

3.4. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 

Når I se på besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter, hvad vurderer I er årsagen til 

den lave tilfredshed 

3.5. Hvor betydningsfuld er punkterne for jer som forældre? 

3.6. Er der besvarelser, I undrer jer over? 

3.7. Hvilke(t) punkt(er) ønsker forældrerådet der bliver arbejdet videre med i børnehuset? 

Der vil i 2017 blive sat fokus på et par af de lidt mindre gode besvarelser, f.eks. omkring 

de fysiske rammer, som allerede er blevet markant forbedret med renoveringer. 

Ligeledes øget fokus på f.eks. udflugter i skoven – dog har kommunens besparelse på 

naturvejleder ikke gjort det nemmere for institutionen.  

 

 

4. Øvrige overvejelser 

 

4.1 Er der besvarelser inden for de øvrige kategorier, som I undrer jer over – og ønsker mere 

information om? 

 

Er der besvarelser, inden for de øvrige kategorier, som forældrerådet ønsker der arbejdes videre 

med i børnehuset eller i forældrebestyrelsen? 

Af de 5 dårligst besvarede punkter (fra 3,2 til 3,7 i tilfredshed), er det kun ét af 

punkterne som til dels vedrører Myretuen, nemlig punktet om frokostmåltidet i 

vuggestuen. De øvrige 4 er udelukkende punkter som kontrolles af kommunen, og som 

Myretuen som institution og medarbejderne som personale ingen indflydelse har på. 

Én enkelt besvarelse om frokostmåltidet trækker procenten ned, men kvaliteten af og 

ikke mindst forældrenes oplevelser med frokostmåltidet i vuggestuen tages op af 

personalet, og evt. klager adresseres. 

 

Vi ser naturligvis frem til at de punkterne kontrolleret af kommunen adresseres og evt. 

fremtidige ændringer kommunikeres ud til de enkelte institutioner. 

 


