
 

 

Handleplan på Forældrebruger tilfredsheds 
undersøgelse. 
 
Vi har på forældrerådet gennemgået undersøgelsen og valgt 3 fokus områder vi vil arbejde 
med. 
 
 
1: Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad. 
2: Den tid, personalet har til dit barn 
3: Indeklima  
 
 
Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad. 
 
Beskrivelse:  
Hvad gør at vi er så gode til dette og hvad skal vi bevare? 
Der var bred enighed om at en synlig ledelse og høj arbejdsglæde smittede af på arbejdet 
med børnene. 
Anerkendelse fra forældrene.  
 
Handleplan:  Fortsæt med… 
Anerkendelse af ens arbejde fra forældrene er med til at give arbejdsglæde og at vi fik en 
god tilbagemelding på forældrebrugerundersøgelsen. 
God opbakning om ture og aktiviteter. 
Ved gensidig tillid og plads til humor i dagligdagen ml. personale og forældre. 
 
 
Den tid, personalet har til dit barn 
 
Beskrivelse :  
Morgenmodtagelse: Morgenmodtagelse blev drøftet. Der kunne godt virke lidt kaos om 
morgenen på stuerne, når den voksne gik væk fra aktiviteten. Der manglede synlige voksne 
på stuerne og aktiviteter fordelt i huset. 
Der er skabt en vinke tradition, hvor der er mange vinke steder og frit valg hvem der vinker. 
Personalet havde en følelse af, ikke at ville afvise børn og forældre om morgenen, men det 
resulterede i at man svigtede sin aktivitet, når man gik ud for at vinke. 
Turdage: På turdagen om onsdagen, hvor 2 stuer skal afsted, opleves det, at der går meget 
tid går fra til pakning af tasker og planlægning/ud af døren. 
- Der blev nævnt at ved turdage kan man som forældre mødes af voksen rygge der snakker 
fremfor modtagelse af ens barn. Vi snakkede om at personalet møder ind før tid og står 
måske i køkkenet og snakker, vi skal henstille til at den snak foregår i personalestuen, hvis 
man ikke er mødt ind. Det vil give mindre uro. 
Dagbogen: Der var en snak om dagbogen på børneruden og hvem/ hvad der blev skrevet. 
Vi bruger tiden og kan føle at der ikke er respons fra forældrene.  Forældrerådet 
kommenteret på  hvorfor det kun var pædagogen der skrev dagbog.  
 
 
Handleplan:  
Morgenmodtagelse: Vi vil prøves en ny model, med en personale i alrummet der vinker med 
alle og aktivitets personale på stuerne der er fredet til aktiviteter. Hvis man vil vinke med en 
bestemt voksen, der har en aktivitet, så vinkes der inde fra aktivitetsbordet. Denne info vil vi 



 

 

formulere ud til alle forældre inden vi starter. 
En voksen sidder i alrummet og vinker med de børne der kommer. På stuerne er der 
personale der står for en aktivitet. Der kan vinkes på stuen uden voksen hjælp eller ved 
vinke vindue, med personalet i alrummet. 
Lave et tydeligt vinke vindue. Og sende en beskrivelse ud om ny morgenrutine med opstart 
den 6. marts. 
Turdage: Personalet får en opfrisker af at bruge personale indgangen og hvilken betydning 
det har at personalet står og snakker og planlægger tur, pakning af tasker mm. 
Det planlægges at så vidt det er muligt, udskydes afgangs tidspunktet for den ene tur, så to 
stuer ikke skal gå samtidig. 
Dagbog: Vi blev enige med forældrerådet om at lave en særlig indsats for at personalet fik 
skrevet og forældrene læst. Maja foreslog en gimmick, som Pia tænker videre i. Vi har 
yderligere forhørt os om muligheden for at lave en LIKE knap ligesom facebook, men dette 
er ikke muligt. 
 
 
 
Indeklima 
 
Beskrivelse:   
Der er meget fod koldt på fllere af stuerne og det trækker ind ved vinduer og døre særligt på 
Ugle og mariehønestuen. 
Der er ikke meget vi kan gøre ved de gamle bygninger, men Pia har videresendt det til 
bygnings forvaltningen i Rudersdal Kommune. 
 
Handleplan:  
Tømrer har været forbi og taget billeder af skyde dør og vindue, vil undersøge en løsning på 
tætnings lister. Tømrer sender sit tilbud til Rudersdal Ejendomme, der vil stå for arbejdet og 
økonomien. 
Vi har samlings tæpper på alle stuer, og legetæpper hvor børnene sidder med 
konstruktionslege. 
 


