Handleplan på Forældrebruger tilfredsheds
undersøgelse. Birkemosen
Vi har på forældrerådet gennemgået undersøgelsen og valgt 3 fokus områder vi vil arbejde
med.
1: Den pædagogiske indsats
A: Aktiviteter i dagligdagen.
B: Aktiviteter uden for dagtilbud fx udflugter i skoven
C: Den tid personalet har til dit barn
2: Samarbejdet med personalet
A: Inddragelsen af dig / jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter
3: Fysiske rammer.
A : Indeklima
B: Rengøringsstandard
Aktiviteter i dagligdagen
Beskrivelse: Synlig planlægning, målbeskrivelse og dokumentationen har haltet i
ombygningsperioden.
.
Handleplan: 2017 arbejder vi med årshjul i Birkemosen, dels for at synligøre
målbeskrivelser og den pædagogiske planlægning.
Dokumentation via børneruden prioriteres højt.
Aktiviteter uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven.
Beskrivelse: Birkemosens scorer er lavt på dette område, vi kan ikke ud af undersøgelsen
direkte aflæse forældrenes ønske.
Handling: Forældrerådet har besluttet at drøfte emnet med på forældre møde den 28.
marts for at kaste lys over emnet. Herefter kan der udarbejdes handleplan.
Den tid, personalet har til dit barn
Beskrivelse: Scorer er meget lav, og har en forholdsvis høj scorer på ”meget utilfreds.”
Handleplan: Forældrerådet har besluttet at drøfte emnet på forældremøde den 28. marts,
så vi kan opnå en indsigt i emnet. Herefter kan der udarbejdes handleplan.

Inddragelsen af dig / jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter.
Beskrivelse: Det står ikke klart for os på hvilket niveau og i forhold til hvilke aktiviteter
forældre ønsker inddragelse
Handleplan: Som afklaring inden udarbejdelse af handleplan tages det emne op på
forældremøde den 28. marts.

Indeklima
Beskrivelse:
Havde en lav scorer, grundet træk og lugtgener under genhusning i Nørrevang
Handleplan: Handleplan ikke aktuel, da vi nu er tilbage i Birkemosen

Rengøringsstandard:
Beskrivelse: Forældretilfredsheds undersøgelsen er gennemført i Nørrevang.
Ved tilbageflytning til Birkemosen, har personalet haft drøftelser om hvilke tiltag vi kunne
iværksætte for at holde især gulvet rent for at opnå de bedste rammer for børnenes lege.
Handleplan: Vi har ved tilbageflytning etableret sko fri zone i hele huset (Det vil sige kun
hjemmesko eller strømpesokker ) med undtagelse af garderobe og møderum.

