
 

 

Kastaniebakken, januar 2017 
 
 
Fælles drøftelse af resultater fra brugertilfredshe dsundersøgelsen fra november 2016 i 
forældrerådet d. 23. januar 2017 
 
Det var en oplevelse af, at brugertilfredshedsundersøgelsen var overvejende positiv. I vores 
besvarelse, har vi valgt, at drøfte de fem højeste og de fem laveste scorer og sætte fokus på 
der, hvor personalet har indflydelse.  
Punktet omkring den pædagogiske indsats: der er 80 %, der er enten meget tilfredse. 6% er 
utilfredse eller meget utilfredse. Vi opfatter det, som en positiv tilbagemelding. 
 
De fem højeste scorer: 
 
De udendørs faciliteter 
Kastaniebakken har kommunens flotteste og største legeplads og en fantastisk beliggenhed 
lige ud til skov og eng. Det er grund til en høj score. 
 
Frokostmåltidet 
Der er stor tilfredsheds hos forældrene, da de oplever kostplanen og maden som både sund 
og varieret. 
 
Aktiviteterne i dagligdagen (under feltet den pædag ogiske indsats) 
Der var stor tilfredshed med den indsats pædagogerne yder. Hos f.eks. Kløverne 
(storebørnsgruppen) oplevede forældrene, at der var en god vekselvirkning mellem læring – 
f.eks. projekt om planeter – og børnenes trivsel. Der var blevet taget godt fat om de sociale 
relationer i gruppen og børnene legede med nye på kryds og tværs. 
Fantastisk med den fælles indsats omkring bæredygtighed, hvor man følte sig meget 
inddraget som forældre. 
 
(Under feltet børnegruppens trivsel) 
Det var tilfredshed med, at man arbejder med trivslen i børnegruppen f.eks. med fri for 
mobberi. 
 
De fem laveste scorer 
 
Udskiftningen af personalet tilknyttet dit barn (un der feltet samarbejdet med 
personalet) 
Formentlig en reaktion på, den udskiftning, der har været i skovgruppen, hvor det oprindelige 
personale ikke længere er i huset. Der vil kunne opleves rokeringer blandt personalet; det 
kan være fordi to personalers kompetencer spiller godt sammen, nogen kommer tilbage fra 
barsel, børnetallet ændrer sig el. lign. Det bliver altid kommunikeret ud til forældrene. Der har 
ikke været rokeringer iblandt personalet i et godt stykke tid (siden sommeren 2016, hvor to 
blev valgt ud til at tage sig af de ældste. Det oplever ledelsen, ikke som en udskiftning, men  
naturligt, at to personalet, én fra hver børnehavegruppe, følger med børnene). 
 
 
Inddragelsen af forældrene (under feltet samarbejde t med personalet) 
Forældrerådet har ikke noget bud på, hvilke beslutninger, det kan være, at forældrene 
ønsker at være inddraget i. Kan dem, der har været utilfredse være forældre, som ærgrer sig 
over nedlæggelsen af den tidligere skovbørnehave?  



 

 

Måske kan det være, hvis barnet er forkert klædt på i forhold til forældrenes ønsker og 
oplever, at personalet ikke har støttet op om at det har fået det rigtige tøj på? 
Hvis ikke, der har været et kommentarfelt her, ville det være en god idé med et, så vi kan 
blive lidt klogere. 
 
Den tid personalet har til det enkelte barn (under feltet samarbejdet med personalet) 
Vi scorer meget lavt m.h.t. tid til det enkelte barn. Forældrene giver udtryk for, at 
normeringen er for lav og vil naturligt ikke score højt i dette felt. I forældrerådet er det er ikke 
udtryk for utilfredshed med personalet, men et signal til politikerne om, at de oplever, at 
personalet har meget travlt. 
 
Modtagelse af børn om morgenen og afhentning af bør n (under feltet samarbejdet med 
personalet) 
Dette er et punkt, hvor der har været en meget stor indsats omkring fra personalets side og 
ledelsen giver udtryk for, at det ikke er muligt, at skabe væsentlige forbedringer på dette 
punkt. Der vil højst være tale om nogle småjusteringer. Forældrerådet undrer sig over 
besvarelsen, da det er tydeligt, at der er blevet arbejdet med dette fra institutionens side.  
I forældrerådet drøftedes det, om det kunne skyldes at enkelte forældre fastholdt at aflevere 
på deres barns stuer også inden, der var åbent på alle stuer. Måske kunne det også være 
tidligere oplevelser, der slår igennem i undersøgelsen? 
Det er vigtigt, at der hele tiden bliver forventningsafstemt, for selvom, der som udgangspunkt 
er åbent på alle grupper klokken otte, kan både ferie, sygdom og forældresamtaler influere 
på denne mulighed. 
Det var et ønske, at man som forældre kunne få en ”tre til fem-trins guide” i aflevering af sit 
barn, da man godt kunne være meget usikker som ny forældre. 
Der var ingen forklaring hos forældrerådet omkring afhentningen af børnene om 
eftermiddagen, da man var tilfredse. 
 
Efterspil 
Vi aftalte, at forældrerådet skulle prøve at dykke mere ned i historierne ved at opsætte en 
postkasse, hvor forældrene ville blive inviteret til at skrive små historier med ting, de var 
glade for (underforstået: ønskede mere af). 
 


