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Forældrebestyrelsen i Børnehuset Rudegårds Allé bea rbejdede på bestyrelsesmødet  
den 31. januar 2017 resultatet af ”Forældretilfreds hedsundersøgelsen – 2016”. 
 
Der blev foretaget følgende nedslag i rapporten.  
 
”Den pædagogiske indsats” (1) - 2 punkter 
 

1. Personalets indsats for at understøtte dit barn sproglige udvikling. 
Meget tilfreds - 31 %  Tilfreds 54 % Hverken eller 15 % 
 

2. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling. 
Meget tilfreds - 62 %  Tilfreds 31 % Hverken eller 15 % 

 
Til forskel fra almindelige dagtilbud er der til Børnehuset Rudegårds Allé, via Rudersdal PPR, 
tilknyttet et terapeutisk team bestående af ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og psykolog. 
Sammen med specialpædagoger, ansat i Børnehuset, udgør disse faggrupper et tværfagligt team.  
Der udarbejdes tværfaglige rapporter, som er udgangspunkt for den tværfaglige behandling. For at 
skabe helhedsorienterede muligheder for børnene, og tilgodese forældrenes ønsker, målsættes 
indsatsen i dialog mellem det tværfaglige team og barnets forældre. 
Forud for rapporten udfylder forældrene et spørgeskema. Her kan tilkendegives ønsker for 
indsatsområder. Ud fra disse ønsker for indsats formulerer det tværfaglige personale de mål og 
handleplaner, der skal arbejdes med. Rapporten evalueres løbende. 
 
Spørgsmål til afklaring: 

• Hvordan gøres arbejdet med indsatsområderne synlige? 
• Skriftlighed. 
• Afstemning af forventninger til tilbuddet. 
• Har stigning i børnetallet medført ændring i indsatsen? 

 
Handleplan 
Der afholdes den 3. maj 2017 forældremøde, hvor faggrupperne holder oplæg omkring arbejdet 
med indsatsområder. Her vil der være mulighed for dialog og afklaring.  
Områdeleder Gitte Christiansen og dagligleder Lisbeth Maagensen undersøger tildeling af 
ressourcer til de terapeutiske team i forbindelse med stigning af børnetallet – over 20 børn – som 
danner grundlag for tildelingsmodellen. 
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”De fysiske rammer” - 1 punkt 
 

3. Placering af lukkedage 
Meget tilfreds - 42 %  Tilfreds 42 % Hverken eller 8 % Utilfreds 8 % 
 

De 3 dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfart er der alternativ pasning for kommunens børn i 
andre dagtilbud. Det betyder, at ved behov for pasning er der sampasning i en institution i området. 
For Børnehuset Rudegårds Allé betyder det, at der i disse perioder køres med absolut nødpasning 
– således at personalet kan afvikle ferie i de perioder, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn. 
Det giver god mening – på den måde benyttes ressourcerne bedst - når børnene er her. 
 
Spørgsmål til afklaring. 

• 8 % er utilfredse med placering – hvad ligger til grund herfor? 
 
Handleplan. 
På forældremødet den 3. maj 2017 vil bestyrelsesformand Marike Nielsen og daglig leder belyse 
sammenhængen mellem lukkedage (nødpasning) og personale / børneferie. 
Der ønskes en åben dialog omkring utilfredsheden – hvad bunder den i? 
 
 
 
 
 
 
 


