
Forældrebestyrelsens konklusion af forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 

Overordnet set er forældrebestyrelsen meget tilfreds med både svarprocent og den samlede 

score.  

Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at de forhold der har opnået den højeste score 

omhandler personalets indsats og børnenes trivsel, mens de forhold der har opnået den 

laveste score omhandler (pånær 1) forhold hos Rudersdal kommune. 

Endvidere anerkender bestyrelsen vigtigheden af en sådan tilfredshedsundersøgelse, da det 

giver forældrene mulighed for på en formaliseret og brugbar måde at udtrykke deres holdning 

til institutionen og kommunens pasningsmuligheder.  

Sct. Georgs Gården vuggestue er en mindre institution med fokus på nærvær og ”Det små i 

det store”. 

Bestyrelsen vurderer på baggrund af svarene og kommentarerne i tilfredsundersøgelsen, at 

især vuggestuens størrelse, fysiske rammer, årshjul (med klare angivelser af temaer og 

aktiviteter), struktur i dagligdagen samt pædagogiske indsats er stærkt medvirkende til den 

høje tilfredshed blandt forældrene. 

Det tætte samarbejde mellem børn, personale og forældre medfører en tryghed og trivsel hos 

børnene. Og tryghed og trivsel hos børn = tryghed og trivsel for forældre. 

Bestyrelsen hæfter sig ved, at nogle af de punkter med den højeste score bl.a. er ”Personales 

engagement i hverdagen” og ”Frokostmåltid”. I vuggestuen er der i høj grad fokus på at skabe 

ikke bare en måltidskultur, men i det hele taget en madkultur, som børnene kan få gavn af, 

både nu og senere hen.  

På trods af ”personalets høje engagement i hverdagen” som forældrene bemærker, noterer 

bestyrelsen sig, at der er et lille opmærksomhedspunkt omkring ”Personalets måde at sige 

goddag og farvel”, som der skal arbejdes videre med. Nogle forældre føler ikke altid, at 

personalet er lige imødekommende og tilgængelige, når de afleverer og henter. Det handler 

om, at personalet er meget nærværende i børnefællesskaberne, er på gulvet i legen, og ikke 

altid går fra for at tage imod. Denne misforståelse handler udelukkende om dårlig 

kommunikation og manglende samstemt forståelse omkring tiden til det enkelte barn, tid til 

forældresnak kontra fællesskabet. Dette emne og denne balancegang vil vi tage op og gøre 

mere tydeligt i dialogen med forældrene.      

Bestyrelsen har forholdt sig til samtlige punkter og er alt i alt tilfredse med resultatet af 

tilfredshedsundersøgelsen og vil naturligvis bruge den som baggrund for det videre arbejde i 

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue.  


