
 

 

 

Spørgsmål til brug for samtaler om 
forældretilfredshedsundersøgelsen 
 
 
 
Kære forældreråd og institutionsbestyrelser 
 
Følgende spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen er tænkt 
som en ramme for drøftelserne i børnehusenes forældreråd.  
 
Forældrerådenes besvarelser af spørgsmålene kan efterfølgende indgå 
som en del af bestyrelsens beslutningsgrundlag i forbindelse med 
prioriteringen af områdeinstitutionens indsatser.  
 
Spørgsmålene forholder sig primært til de faktorer der har en primær 
betydning for det pædagogiske arbejde i børnehuset:  
 

● Den pædagogiske indsats  
● Samarbejdet med personalet  
● Børnegruppens trivsel  

 
De øvrige besvarelses kategorier vil der ikke blive stillet særskilte 
spørgsmål til. Besvarelser til de øvrige kategorier vil indgå i punktet 
’Øvrige overvejelser’. 
 
Til drøftelsen kan rapportens ’De højeste og 5 laveste vurderinger’ samt 
’Største forskelle ift. benchmark (2)’ være medvirkende til at give et 
overblik over ydrepunkterne i tilfredshedsundersøgelsen samt et 
sammenligningsgrundlag i forhold til de øvrige børnehuse i Rudersdal 
kommune.  
 

 



 

 

 

 
1. Den pædagogiske indsats 
 

1.1. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter. 
Hvad vurderer I har betydning for den høje 
tilfredshedsprocent? 
Eks. Den pædagogiske tilgang/tilrettelæggelse; strukturen, 
modtagelsen, organisering af dagen, aktiviteterne med 
børnene, børnenes læring osv. 
 
Det er vigtigt at forældrene er trygge ved at aflevere deres 
børn og det har en stor betydning for besvarelsen af 
forældretilfredshedsundersøgelsen. Personalet har et stort 
overskud og rummelighed og der er plads til at børnene kan 
sige til og fra. 
Børnehaven styrker de sociale kompetencer ved at dele 
børnene ind i mindre grupper under aktiviteter. Grupperne er 
ofte forskellige, på den måde bliver fællesskabet styrket 
blandt alle børnene og de sørger for at ingen børn 
udelukkes fra en leg.  
Fødselsdagstegningerne til hvert enkelt barn (I børnehaven), 
hvor børnene skal tænke over hvad fødselaren godt kan 
lide. Det åbner børnenes øjne for hinanden og styrker deres 
omtanke for andre mennesker. 
I yoga kommer børnene hinanden ved på en anderledes 
måde og de får en god forståelse for andre. 
I Fart på Sproget bliver mellemgruppens sproglige 
kompetencer udviklet. Derudover er det meget højtlæsning, 
eventyrdannelse og dialogisk læsning i hele Smørhullet. 
Personalet går på opdagelse med børnene og taler om 
forskellige ord og begrebers betydning. På gåture tænker 
personalet ligeledes læring ind. Under samling (i 
børnehaven) bliver læring også tænkt ind, der bliver snakket 
om dag, dato, måned, vejr, årstid osv. og der bliver altid 
sunget mange sange.  
Vuggestuen er et trygt  og godt sted at være med en god 
stemning. Der bliver arbejdet meget med sproget i 
vuggestuen gennem alle deres aktiviteter, samlinger. 
Personalet er gode til at sætte ord på handlinger og er i god 
dialog med børnene.  
 

 



 

 

 

 
 

1.2. Hvor betydningsfuldt er ovenstående pædagogiske indsats 
for jer som forældre? 

 
Forældrerådet lægger specielt vægt på de sociale kompetencer. 
De sociale kompetencer er både vigtige i forhold til barnets 
fremtid fx i skolen, men også i forhold til en tryg hverdag hvor 
barnet oplever sig som en vigtig del af fællesskabet.  
 
 
 

1.3. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 
Hvad vurderer I er årsag til de lave tilfredshedsprocenter? 
Eks. er der forhold omkring den pædagogiske 
tilgang/tilrettelæggelse; strukturen, modtagelsen, 
aktiviteterne med børnene, børnenes læring osv. 
 
Vores laveste scorer er den tid personalet har. Dette sender 
et klart signal til politikerne om behov for bedre normeringer. 
Tiden personalet har med børnene kunne helt sikkert være 
bedre. 
 
 
 
 

1.4. Hvor betydningsfuld er ovenstående pædagogiske indsats 
for jer som forældre? 

 
 
Enighed om at den pædagogiske indsats er meget vigtig. Arbejdet 
personalet gør med at anerkende at alle er individuelle er en af 
faktorerne i at skabe tryghed. Tiden personalet har med børnene er dog 
også mindst lige så vigtig. Dog tackler personalet den normering der er 
rigtig godt.  
 
 

1.5. Er der besvarelser, I undrer jer over? 
 
Der er en undren over at enkelte forældre er så utilfredse. 
 

 



 

 

 

1.6. Hvilke(t) punkt(er) ønsker 
forældrerådet/forældrebestyrelsen, der bliver arbejdet videre 
med i børnehuset? 

 
Flere af forældrene i forældrerådet ønsker at børnene kommer på 
flere ture ud af huset. 
 
 

 
2. Samarbejdet med personalet 
 

2.2. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter 
Hvad vurderer I har betydning for de høje 
tilfredshedsprocenter? 
 
At forældrene har en følelse af at personalet godt gider dem 
og at personalet har tid til at tale med forældrene, selvom 
meget er blevet digitaliseret. Det er rart at der endnu ikke er 
nemtjekind, da dialogen mellem personalet og forældrene er 
vigtig. Personalet er gode til at informere om hvad de har 
lavet i løbet af dagen og de er gode til at lytte til den enkelte 
forældres/barns behov.  
 
 
Eks. kommunikationen digitalt og i det daglige samvær 

2.3. Hvor betydningsfuldt er samarbejdspunkter for jer som 
forældre? 

 
Det har stor betydning for forældrene at få at vide hvad barnet har lavet 
i løbet af dagen, samt have mulighed for at påvirke det.  
 
 

2.4. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 
Når I se på besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter, hvad 
vurderer I er årsagen til den lave tilfredshed? 
 
 
At personalet har mindre tid til det enkelte barn spiller en 
vigtig rolle. Det kan også skyldes manglende engagement 
fra forældrene. Der kunne også være endnu mere 
information og kommunikation på Børneruden. personalet 

 



 

 

 

kunne være bedre til at informere om arrangementer, ture, 
mm i god tid på Børneruden. En årskalender med faste 
arrangementer i løbet af året ville være en god ide.  
 
Der ytres også et ønske om at forældrene var blevet 
inddraget i beslutningen om områdeskift. Det er fx meget 
ærgerligt at vi ikke har Bistruphus mere (som er meget 
tættere på end Høsterkøbhus) 
 
Der ytres et ønske om flere samtaler mellem forældre og 
pædagoger. Det har der ikke været nok af, men det er 
kommet nu med Hjernen og Hjertet, så det er forhåbentlig 
ikke et problem fremadrettet. 
 
 

2.5. Hvor betydningsfuld er ovenstående samarbejdspunkter for 
jer som forældre? 

2.6. Er der besvarelser, I undrer jer over? 
 
 
Der er en undren om at der er lav tilfredshed ved dagtilbuddets 
aktiviteter. Der bør forældrene stole på at de der er uddannede til 
jobbet som pædagoger også er dem der træffer de bedste beslutninger. 
Ellers må man som forældre melde sig ind i forældreråd eller 
forældrebestyrelse 
 
 

2.7. Hvilke(t) punkt(er) ønsker forældrerådet der bliver arbejdet 
videre med i børnehuset? 

 
At der så vidt muligt bliver ansat personale med udsigt til minimum 1 
års ansættelse 
 
 

 
3. Børnegruppens trivsel 
 

3.2. Besvarelsens højeste tilfredshedsprocenter 
Hvad vurderer I har betydning for de høje 
tilfredshedsprocenter 
Eks. børnenes samvær med hinanden, dannelse af 

 



 

 

 

venskaber, deltagelse i legefællesskaberne, personalets 
evne til at hjælpe børnene med at løse konflikter osv. 
 
Der er generelt positive besvarelser. Smørhullet er et trygt 
og rart sted at være. Der tales pænt om hinanden og der er 
fokus på at ingen må udelukkes fra fællesskabet. Der er en 
generel oplevelse af at alle børn trives med hinanden og 
leger med mange forskellige. De voksne er gode 
rollemodeller. På sidste forældremøde var venskaber blandt 
andet på dagsordenen og det er noget personalet arbejder 
meget med. 
 
 

3.3. Hvor betydningsfuldt er de ovenstående punkter for jer som 
forældre? 

 
Det er vigtigt for forældre at vide at ens barn har det godt med de andre 
børn 
 

3.4. Besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter 
Når I se på besvarelsens laveste tilfredshedsprocenter, hvad 
vurderer I er årsagen til den lave tilfredshed 
 
Det kan måske være hvis forældrene har en oplevelse af at 
personalet ikke tager hånd om problemet hvis ens barn ikke 
har det godt i børnegruppen 
 
 

3.5. Hvor betydningsfuld er punkterne for jer som forældre? 
3.6. Er der besvarelser, I undrer jer over? 
3.7. Hvilke(t) punkt(er) ønsker forældrerådet der bliver arbejdet 

videre med i børnehuset? 
 
Børnefællesskabet 
 
 

4. Øvrige overvejelser 
 
4.1 Er der besvarelser inden for de øvrige kategorier, som I undrer 

jer over – og ønsker mere information om? 
 

 



 

 

 

Der ytres en undren over at nogle forældre er meget utilfredse og der 
bliver stillet spørgsmålstegn ved hvordan det kan være og hvad der 
bliver gjort for at ændre det. Da vi jo ikke kan gå ind i enkeltsager, kan 
jeg blot sige at det er noget vi er meget opmærksomme på og vi tror vi 
har “spottet” hvem det drejer sig om og vi har lavet en plan i personalet 
for hvordan vi kan ændre dette syn på vores dejlige børnehus. 
 
 
4.2 Er der besvarelser, inden for de øvrige kategorier, som 

forældrerådet ønsker der arbejdes videre med i børnehuset eller 
i forældrebestyrelsen? 

 
Der ytres et ønske om flere pædagogtimer og lidt mere information til 
forældrene fx en årskalender og synliggørelse af hvad der arbejdes 
med i vuggestuen 
 
 
 
Forældrerådenes besvarelse nedskrives af børnehusets daglig leder og 
godkendes af forældrerådet. Herefter sendes besvarelserne til 
områdelederen, der samler besvarelserne til forældrebestyrelsen.  
Konklusionerne lægges ind på børnehusets hjemmeside under 
tilfredshedsundersøgelsen. 

 


