
 

 

Fælles drøftelse af resultater fra brugertilfredshe dsundersøgelsen fra november 2016 i 
forældrerådet Februar 2017 
Børnehuset Sjælsø 
 
 
Antal besvarelser 56, hvilket svare til 71,1 % 
 
Der 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 vil som udgangspunkt 
sætte fokus på der, hvor personalet har indflydelse.  
Punktet omkring den pædagogiske indsats: der er 84 %, der er enten meget tilfredse eller tilfredse, 9% 
hverken eller, 5% er utilfredse eller meget utilfredse. Hvilket svar til 4 utilfredse forældre ud af 56.  Vi 
opfatter det, som en positiv tilbagemelding. 
 
 
De fem højeste scorer : 
 
 
 

• Frokostmåltidet. 
• Åbningstider, (vi har udvidet åbningstid.) 
• Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad. 
• Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering. 
• Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning. 

 
 
Vi scorer højt på personalets samarbejde med forældrene. Personalet arbejder målrettet med 
at  invitere forældrene ”ind”, og på den måde ”åbne” børnehuset. Vi bestræber os på en åben dialog, 
omkring barnet fra den første dag i huset, samt skabe plads og mulighed for det enkelte barn og 
familien. Dette vil yderligere blive understøttet af vores udvikling af vores fagprofil.  
 
 
 
De fem laveste scorer: 
 
 

• Størrelsen af forældrebetaling for daginstitution/dagplejeplads 
• Kommunernes information om de forskellige pasningsmuligheder. 
• Den tid, personalet har til dit barn 
• Muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagpleje 
• Muligheden for at vælge mellem forskellige pasningsformer. 
•  

 
Muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstit utioner eller dagpleje: 
 
En mulig forklaring herpå kan være, dels at vi er det hus i Birkehaven der har udvidet åbningstid. Dette 
betyder at der er forældre der ikke har andet ”valg” end Sjælsø pga. deres job, og evt må flytte fra en 
ins. de er glade for. 
Derudover har vi en del af børnegruppen der er visiteret til specialpladser, og kommer med forskellige 
forudsætninger. (6-8 Zebrabørn, 6 Plusbørn + familier)  
Dette har vi som personale dog ikke indflydelse på. 
Med udgangspunkt i børnegruppernes forskellighed, kræver det at være ”Sjælsøfamilie” et aktivt tilvalg 
fra  ALLE forældre, således der skabes plads til alle børn/familier uanset udfordringer. 
 
Aktiviteter uden for dagtilbuddet, fx udflugter i s koven: 
 



 

 

Der er en divergerende opfattelse af dette. Dette afstedkommer en drøftelse af hvad en udflugt er, for 
nogen forældre er det en tur til Rundetårn, for andre er det at børnene er ude i nærmiljøet.  Vi drøfter 
synligheden af at personalet får formidlet de ture de er på, og hvordan der skabes mere tydelighed 
herfor. Dette kan med fordel gøres tydeligere i huset, således der skabes yderligere læring på tværs, 
mellem ins og hjem. 
Vi drøfter hvad det betyder at mange børn køres direkte til børnehuset og eller ”løber frit herop” . Og 
dermed ikke hjemmefra som en naturligdel er ”øvet” i at gå med hinanden i hånden, på et fortov. Dette 
kræver en ændret pædagogisk praksis/opmærksomhed i vuggestuen, således at de 3 årige børn kan 
gå ”gruppegang” på forsvarlige vis. Dette kan med fordel være en fælles indsats for både vuggestuen 
og forældre, således turmulighederne øges. (med et smil kan det konstateres at ingen i forældrerådet 
har den opdateret udgave af børneruden, og dermed ikke får  information personalet formidler om div. 
Ture.) 
 
Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 
 
Det er en modsigende score her, da det samtidig er der hvor vi score højest., måske kan det hænge 
sammen med scoren på; den tid personelt har til dit barn.  
Dette opleves typisk ved morgenafleveringen, men samtidig ligger vi højt Personalets modtagelse af 
dig og dit barn ved aflevering  Vi drøfter om det igen kan hænge sammen med , omfanget af 
udskiftning af personale tilknyttet dit barn  
Vores vuggestue har den seneste tid være præget at langtidssyge pædagoger, dette påvirker 
naturligvis børn og forældre. (desværre er det sygdom noget arbejdspladsen ikke kan gøre noget 
ved)  dette kan muligvis være en forklaring på den blandede kommunikation på spørgsmålet. 
Generelt er det ikke utilfredshed med personalet, men utilfredshed med normeringerne forældrene 
reagerer  på, forældrene giver udtryk at de er glade for ex. Hjernen og hjertet, men er utilfredse med at 
der ikke gives timer hertil, således det ikke bliver en nednormering. 
 
 
Personalet indsats for, at alle børn  i børnegruppe rne trives og udvikles. 
Her drøftes betydningen af at have visiteret børn med forskellige udfordringer, der ligge en tidligere 
historik med at enkelte børn har fyldt meget. Således forældre ikke har følt sig sikre på at aflevere 
deres børn. 
Vi har en drøftelse af den pædagogiske indsats, det er en klar holdning fra ledelsens side at; alle børn 
kan gå i Sjælsø, dette er en primis for at have en barn i Sjælsø, men at pædagogikken naturligvis skal 
tilrettelægges således alle er trygge ved at skal afleverer deres børn her.  
 
Forældrerådet fortæller at der tidligere har været en reel bekymring for deres børns sikkerhed, men at 
de er fulde af beundring for den indsats personalet gør. At det er mulig at der er børn der har store 
udfordringer, men at det bliver taget pædagogisk hånd om på en måde  således at det ikke er noget 
der fylder i hverdagen længere. Når det er sagt skal der naturligvis altid være en bevidsthed om 
hvordan det enkelte barn/gruppen trives, her kan fri for mobberi være et godt værktøj.   
 
 
 
Efterspil 
I forbindelse med vores profiludvikling, vil der komme fokus på ens overgange, tydlige læringsmiljøer, 
og ikke mindst forældreinvolvering. Den nye indretning, understøtter de forskellige udviklingstrin, men 
en alderssvarende målrettet  indsats, i ex sprog, motorik. 
 
 
 
 


