
 

 

 
 
Forældrerådets tilbagemelding på forældretilfredshedsundersøgelsen foretaget i Børnehuset 
Tudsen efteråret 2016 
 
Forældrerådet fastslår ved gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelsen, at forældrene i Tudsen 
viser høj grad af tilfredshed. 
 
De 5 højest vurderede besvarelser ligger på en score mellem 4,7 og 4,9.  
 

- Aktiviteter udenfor dagtilbud, fx udflugter i skoven 4.9 
- Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,8 
- Personalets engagement i hverdagen 4,8 
- Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,7 
- Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,7 
-  

Årsagen til den høje score tillægger forældrerådet personalets indsats og engagement.  
 
Denne tendens er gennemgående i undersøgelsens øvrige besvarelser vedr. spørgsmål, der angår 
den pædagogiske indsats, samarbejde med personale, samt børnenes trivsel. 
 
De 5 laveste vurderinger placerer sig mellem 3,4 og 3,8 
 

- Placering af lukkedage 3,8 
- Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet 3,8 
- Størrelsen af forældrebetaling for dagsinstitutionspladsen 3,7 
- Muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,6 
- Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder: 3,4 

 
Forældrerådet bemærker, at disse besvarelser bunder i forhold udenfor ”tudse regi” – frokostmåltid, 
samt politisk betingede beslutninger.  
 
Forældrerådet tillægger også besvarelsen på spørgsmålet: ”Den tid personalet har til dit barn” politisk 
betingede beslutninger. Her understreger Forældrerådet, at de overordnet er rigtig tilfredse med 
personalets tid til samtaler mm, men at det er et stort ønske fra forældregruppen, at der fra politisk 
hold tildeles ekstra personale ressourcer. 
 
De fysiske rammer – inde og ude: 
Forældrerådet pointerer at baggrunden for besvarelserne vedr. de fysiske rammer må forventes at 
tage udgangspunkt i Tudsens tidligere fysiske rammer, da Tudsens flytning til nye lokaler fandt sted 
efter besvarelsesfristen for forældretilfredshedsundersøgelsen.  
 
Fysiske rammer Indendørs: 
Tudsens endelige indretning af læringsrum mm er grundet flytning fortsat i proces, ligesom 
forældrerådet afventer resultat kommende PCB - målinger. Forældrerådet beslutter derfor at følge op 
på vurdering af de fysiske rammer indendørs, til grundlaget for en vurdering ligger mere fast.   
Fysiske faciliteter udendørs: 
Forældrerådet beslutter, at følge op på vurdering af disse til efter sommer. Dermed vil personalet have 
tid til at afdække muligheder for udeaktiviteter i nærområdet, samt nå gøre sig erfaringer med disse 
inden vurderingen. Efter sommer vil der samtidig fremstå et klart billede af, hvordan mulighederne på 
Tudsens eget udeareal, samt opstart af udeværksted fungerer. 
 
Opmærksomhedspunkt fremadrettet: 
De nye udvidede fysiske rammer med flere rum i Tudsens nye hus, stiller krav om skærpet afstemning 
personalet imellem ift synlighed.  
Særligt understreger forældrerådet det vigtige i, at personalet fastholder opmærksomhed på, at være 
synlige ved modtagelse af børnene om morgenen. Ligesom genkendeligheden i morgen rutinen i det 
tidligere Tudse-hus – bl.a med morgenmad omkring ”bænke bordet” også fastholdes. 



 

 

 
Forældrerådets tilbagemelding på Forældretilfredshedsundersøgelsen fandt sted på 
forældrerådsmøde i Tudsen mandag d. 30.januar 2016 
 
 
 
 

 

 


