
Handleplan udarbejdet af personalegruppen og forældrerådet i Lyngborghave børnehus, med 

udgangspunkt i forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 

Derudover er der afholdt en forældremøde i det ene børnehave team med særlig fokus på: 

• Hvad er forældreinddragelse for dig? 

• Hvad er en godt forældresamarbejde? 

• Forventninger og ønsker til børnehuset? 

 

Med udgangspunkt i refleksioner og udtalelser fra disse møder er der udarbejdet en handleplan 

Gennemgående er der en stor tilfredshed med børnehusets indsats som ligger på 4,2 

De pædagogiske indsatser har et gennemsnit på mellem 4,0 og 4,3 hvilket der er tilfredshed med 

Alle vurderinger med et gennemsnit på under 4 er blevet behandlet, og indsættes i en handleplan. 

 

• Aktiviteter ud af huset, 3,9 

• Samarbejdet med personalet 3,8 

• Dialogen og samarbejdet med dig/jer som forældre og personalet 3,9 

• Inddragelse af dig/jer i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 3,5 

• Inddragelse af dig/jer i dagtilbuddets aktiviteter 3,5 

• Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 3,9 

• Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,7 

 

 

 

Handleplan næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 For forældredelen Personaledelen Konklusion/ 

Handling 

Evaluering 

tidslinje 

Aktiviteter ud 

af huset 

Herunder 

udflugter 

Forældrene vil gerne at 

Børnene kom mere i 

Bistruphus, eller ture 

med madpakker 

Personalet arbejder 

på at 

videreformidle de 

pæd.projekter og 

hvilke mål dette 

indeholder, 

herunder hvilken 

læring det 

indeholder samt 

guide forældrene til 

hvilken læring 

forældredelen 

indeholder 

Personelt skal i højere 

grad planlægge 

udflugter på længere 

sigt, af hensyn til 

køkkenets planlægning, 

udflugten skal 

planlægges i forhold til 

planlagte pædagogiske 

projekter 

Delevaluering 

Efteråret 

2017 

Samarbejdet 

med 

personalet  

Forældrene har 

oplevelsen af at 

børneruden har fjernet 

en del af den daglige 

dialog omkring de 

pædagogiske arbejde 

når der ikke skrives 

hver dag. 

Personalet laver 

beskrivelser på 

børneruden 2-3 

gange om ugen. 

Herunder udsendes 

de beskrevne 

pædagogiske 

projekter som der 

arbejdes med i ca 6-

8 uger 

Udover beskrevne 

opsættes en tavle i 

børnenes garderobe, 

med særlige tiltag og 

fokuspunkter og 

indsatser der er planlagt 

i teamet 

Delevaluering 

Efteråret 

2017 

Dialogen og 

samarbejdet 

med dig/jer 

som forældre 

og personalet 

Som ovenstående 

spørgsmål. 

Forældrene er glade for 

dialogprofilsamtaler og 

ville gerne have flere i 

løbet af året 

Der er ønske om at 

kunne have en samtale 

uden børne øre når 

forældrene afhenter 

Personalet bliver 

tydeligere på mulig 

brug af børneruden 

når forældrene har 

ønske om en 

samtale, så vi kan 

organiserer 

personalet så dette 

bliver muligt. 

De enkelte teams 

udarbejder en 

beskrivelse til 

forældrene omkring 

hvad der kan forventes 

af læring i børnehuset, 

samt hvilke muligheder 

teamet byder på. 

Forældrene 

kommunikerer deres 

behov. 

Delevaluering 

Efteråret 

2017 

-Inddragelse af  

dig/jer i 

beslutninger 

vedrørende 

dagtilbuddet  

-Inddragelse af 

dig/jer i 

dagtilbuddets 

aktiviteter  

Personalets 

Forældrene havde 

ingen behov for at være 

deltagende i de 

pædagogiske 

beslutninger, men 

ønskede oplysninger 

om projekterne og 

tankerne bag disse. 

Derudover var der 

ønske om et større 

Personalet 

udarbejder 

begrundelse for de 

pædagogiske tiltag i 

teamet og 

videndeler på 

børneruden og på 

tavlen med fokus 

punkter 

Tavle opsættes i 

garderoben til 

fokuspunkter 

Udover det planlagte 

forældremøde i 

efteråret afholdes der 

et forældremøde i maj 

måned med særlig fokus 

på forældrenes 

inddragelse og hvad 

Delevaluering 

jan 2018 



lydhørhed 

overfor dine 

synspunkter  

fokus på arrangementer 

i de enkelte teams feks. 

Små teammøder, 

ændring af fælles 

arrangementer til kun 

at omhandle det 

enkelte team 

dette betyder for den 

enkelte 

Lanterne arrangementet 

der afholdes i november 

planlægges kun for et 

team af gangen 

Sommerfest planlægges 

med særlig fokus på at 

gøre det overskueligt 

for forældrene hvor de 

hører til. 

Personalets 

lydhørhed 

over for dine 

synspunkter 

Forældrene ønsker 

mere dialog i 

dagligdagen og mener 

at børneruden er 

årsagen til dette udslag 

Samtalerne er 

forældrene meget 

tilfredse med 

 Der planlægges små 

teamforældremøder 

med fokus på 

forældreinddragelse 

Delevaluering  

Efteråret 

2017 

Omfanget af 

udskiftning i 

personalet 

tilknyttet dit 

barn 

Forældrene har 

oplevelsen af stor 

udskiftning grundet 

børnehuset løbende 

har 3-4 midlertidige 

ansatte grundet 

børnetallet samt 

løbende har 2 lønnede 

studerende af gangen 

Derudover 3 barsler 

inden for det sidste år 

 Der arbejdes forsat på 

at det er et fast 

fundament i hvert team 

med faste kendte 

medarbejdere og alle 

børn har en primær 

pædagog og børn er 

kendt af alle 

professionelle. 

Der opsættes billeder af 

alle personaler der er 

fast tilknyttet teamet i 

børnenes garderobe. 

Herunder også den vikar 

der er tilknyttet teamet 

den pågældende dag. 

 

Delevaluering  

Efteråret 

2017 

 


