
Handleplan forældretilfredshedsundersøgelsen for Bø rnehuset 
Pilegården - behandlet på forældrerådsmøde d.8.2.30 17 og på 
personalemøde d.22.2.2017 
 
Tema:  
 Inddragelse af dig/jer som forældre i dagtilbuddet s aktiviteter Score 3,5  
Forældreråd:  
Ønsket kunne gå på et højere informationsniveau på Børneruden i børnehaven i form af 
opsamlingsfokus fra ugen og dokumentation der understøtter ugens læring som man kan tale 
med sit barn om. Forældrerådet opfordrer alle forældre til at bruge de fora der er f.eks. at 
komme til forældremøder - både områdeforældremødet og hus-forældremødet, at melde sig til 
bestyrelsen og forældrerådet. 
Kunne man melde ud på Ruden at forældre skal melde sig hvis de vil  stå til rådighed på en tur-
dag, har en flot bil de vil vise, har en politibil/brandbil - alt som kunne være spændende for 
børnene at opleve?  
Personale:  
Personalet synes det lyder positivt at forældrene ønsker yderligere viden. Fokus i børnehaven 
vil være at arbejde mere systematisk og få afrundet ugen med en opsamling på ugens læring. 
Endvidere er Pilegården med i et kommende projekt hvor fokus er på nye måder at indrage 
forældre på. 
Tema:  
Inddragelse af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet  
Score 3,6  
Forældreråd:  
Forældrerådet tænker det primært handler om politiske beslutninger. 
Det kan også være at viden er svær at indhente da Børneruden opleves svær at navigere i selv 
for digitalt kyndige forældre. Det opleves svært at finde de politiske udmeldinger om de politiske 
beslutninger der har konsekvenser for forældre i børnehuset f.eks. den nye bleordning. 
Personale:  
Prøver at sende målrettet information ud til relevante forældre og opfordrer forældre til at læse 
på Børneruden. 
Tema:  
Omfanget af udskiftninger i personalet tilknyttet d it barn  
Score 3,8  
Forældreråd:  
Oplever ikke at udskiftningen er for stor.  
Nogle af de helt unge kender forældrene ikke så godt - de opfordres til at hilse, og gerne to 
gange så forældrene kan huske dem. Forældrerådet efterspørger at nogle unge kunne godt 
være mere udadvendte i mødet med forældrene ved f.eks aflevering om morgenen. 
Følesesmæssigt har det en særlig betydning, hvis den voksne der har taget i mod barnet 
stopper. Børnene taler primært om de børn der stopper, det betyder meget. 
Forældrerådet efterspørger at nogle unge kunne godt være mere udadvendte i mødet med 
forældrene ved f.eks aflevering om morgenen. 
Personale:  
Personalet synes det er vigtigt at vægte "farvel" ved overgange - f.eks. fra vuggestuen til 
børnehave og fra bh til skole, samt at der bliver taget godt afsked med et barn der f.eks. skal 
flytte. 



Vi har også opmærksomhed på at tale om de kommende skolebørn og hvor de nu ”forsvinder 
hen”. Børnene har betydning for hinanden. Overgangsritualer er vigtige og vægtes i praksis. 
Tema:  
Aktiviteter uden for dagtilbuddet, fx udflugter i s koven 
Score 3,8  
Forældreråd:  
Savner et større omfang af ture/gåture - måske er det fordi forældrene ikke ved hvad hvad der 
reelt foregår, hvor mange ture børnene reelt er på. 
Typen af ture kunne være ko-marken, til Uglen, til biblioteket, det behøver ikke være store ture 
hvor man skal langt væk. 
Forventninger til trafiksikkerhed kunne gøres tydeligere, da det har stor betydning for det at 
kunne tage afsted indenfor den normering der er til rådighed. 
Forældrerådet spørger om der er fastsatte normer/ lovgivning for hvor mange voksne man skal 
være til en børnegruppe på tur. Det er der ikke, men vi har nogle retningslinjer i området til 
vuggestuebørn og det princip at vi ikke går alene på tur. 
Forældrerådet har ikke et helt klart billede af hvor mange voksne der er nødvendigt for at kunne 
komme på tur og hvordan det kan gøres så ressourcefordelingen i huset er fordelt retfærdigt. 
De henviser til normering fra kendskab til skovbørnehave hvor der var tre voksne afsted med 21 
børnehavebørn. 
Forældrerådets forældre fortæller at de selv arbejder med at gøre børnene trafiksikre og få lavet 
nogle ture hvor barnet lærer at stoppe ved kantstenen, stoppe for rødt lys - se sig for osv. 
Forældrerådet spøger om det kunne det være et fælles tema  i Pilegården som forældre og 
personale kunne samarbejde om i en projektuge. 
Forældrerådet tænker også at forældre i praksis kunne inddrages mere og opfordre til at det 
sagtens kunne være et krav til hjemme-fødselsdage, at forældre var med og hente børnene, det 
kunne være nemmere at komme afsted til hjemme-fødselsdage og samtidig sikre at der også 
var personaledækning tilbage i huset. 
Forældre vil gerne deltage på ture - og tænker hvis alle kunne deltage en gang om året så ville 
flere ture være muligt. Det skulle selvfølgelig være planlagt i god tid. 
Personale:  
Forventninger til trafiksikkerhed kunne gøres tydeligere, da det har stor betydning for det at 
kunne tage afsted indenfor den normering der er til rådighed. God idé med fælles tema 
forældre-børn-personale. Vi tager til efterretning at der er et ønske om flere ture og vil arbejde 
for at flere børn kommer på små ture og ressourcer tildeles retfærdigt til alle børnegrupper. Vi 
arbejder med børnenes udholdenhed og det at ville gå og bevæge sig, samt at lytte til besked 
fra de voksne og følge de retningslinjer der gælder på tur. 
Personalet drøftede forældreinddragelse på ture i relation til pædagogik, ansvar på turen og 
tavshedspligt og den indsigt man får i andre forældres børns eventuelle udfordringer. 
Personalet drøftede også at kendskab til bustider og store/små busser har betydning for ture 
som skal gå længere væk.Forældreindragelse til hjemme-fødselsdagsbesøg har været benyttet 
to gange siden forældrerådsmødet. 
Tema:  
Den tid personalet har til dit barn  
Score 3,3  
Forældreråd:  
Det handler om normering.  
Nogle af forældrene vil gerne arbejde med dette og gøre en indsats...det kræver lidt opsøgende 
arbejde. I vuggestuen opleves at der er kendte voksne og en tilgængelighed og i børnehaven 



opleves det at der er færre, men alle er i gang. Forældrerådet vil gerne have ønsket om bedre 
normering med til bestyrelsen som noget der ligger forældrerådet i Pilegården på sinde og som 
de ønsker et engagement i at få forbedret.  
Personale:  
Personalet samarbejder og organiserer for at nå arbejdet med alle børn 
Tema:  
Personalets indsats for at begrænse drillerier mell em børnene  
Score 3,9  
Forældreråd:  
Forældrerådet tænker at det handler om at mange har svaret "Ved ikke", da forældrene ikke er 
her og oplever det i dagligdagen. Når et barn decideret fortæller det flere gange, så begynder 
det at være noget man skal være opmærksom på. 
Forældrerådet kommer med eksempel på hvordan de selv kan påvirke legefællesskaber ved at 
samtale med deres eget barn. 
På forældremødet i børnehaven er der jo fortalt hvordan I arbejder med at håndtere hvis nogle 
oplever at blive holdt ude eller ikke kan komme ind i en leg, vurderer forældrerådet. 
Måske kunne det være et fælles tema Kunne man fremhæve dette arbejde i en uge - f.eks kort 
beskrive  "hvad gør vi!" og "Hvad kan forældre gøre".Forældrerådet ser ikke besvarelsen som 
et problem 
Personale:  
Vi arbejder med legefællesskaber og hvordan vi understøtter dem - dette tog vi også fat på og 
havde en snak om med forældrene om i små workshops på forældremøderne i vuggestuen og 
børnehaven i efteråret 2016. Vi vil inddrage forældrene i temaet leg og legefællesskaber når vi 
har afsluttet vores  Aktionslæringsprojekt – formidle pointerne -  hvad vi har lært og hvordan vi 
kan samarbejde med forældrene om det 
Vi vil sætte dokumentation op om emnet for at formidle og det vil være tema på forældremøde i 
2017. 
Tema:  
Rengøringsstandarden 
Score 3,8  
Forældreråd:  
Oplever sig tilfredse. Glad for at personalet prioriterer børnenes hygiejne istedet for at tørre 
borde af. Forældrerådet synes der er meget pænt  f.eks i vuggestuen med alle de små børn. 
Personale:  
Sikre at der er gjort klar til rengøring 
Tema:  
Indeklimaet 
Score 3,7  
Forældreråd:  
Oplever det ikke som et problem ift. lugt, varme, bleer...der skal jo være lidt duft af, at her er 
nogen... 
Forældrerådet er glade for duften af maden. 
Børnene lugter ikke af institution i hud og tøj når de kommer hjem. 
Støjen i børnehaven kunne der godt arbejdes med, der er mange børn. 
Personale:  
Der er lyd når mange børn er samlet. Vi arbejder med at skelne lydene og med børnenes 
stemmeleje og lyde af glæde og begejstring. Lyde af glæde og begejstring opleves af nogen 
som støj. Musik om eftermiddagen, når man kommer ind kan virke voldsomt, det vil vi drøfte 



mere på et tidspunkt, hvordan vi kan gøre. 
Hvordan kan vi f.eks sikre at vi kender vores børn ud fra hvem kan tåle hvad af stimuli og 
hvornår kommer der støj i form af at nogle af børnene blot at reagere andre børns lyd eller 
glæde ved musik. Et spændende emne. 
Tema:  
Fleksibilitet og valgmuligheder 
Score 3,6  
Forældreråd:  
Er optaget af besparelsesforslaget der vedrører den udvidede åbningstid, og som vil fratage 
nogle forældre et valg som de i øjeblikket benytter og har brug for. 
Personale:  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


