Rapport over spørgeskemaundersøgelse i Fredensgade
Hvor gammelt er dit barn?

I hvor høj grad oplever du et godt samarbejde med personalet i dit barns
dagtilbud? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 Får dejligt med feedback når vi opsøger det eller har spørgsmål men ikke så meget uopfordret fra
personalet
 Hvis jeg spørg Ayse eller Pia om 5min har de altid tid.
 Det er umiddelbart fint, men oplevelsen er at energi en bruges på de børn der kræver meget. Det
er fair nok, dog er det svært at vide om ens barn begår sig fint. Det antager jeg så bare at hun gør.
Når jeg ikke hører andet.
 vi arbejder i frivillige sektionen ,også nogen guidet af børnehave.
 Han er glad for at komme i børnehaven. Og når man kommer efter ham vil næsten ikke hjem, han
skal altid et eller andet
 Hvis jeg kommer med et problem ang mit barn, er personalet på hans stuerigtig god til at hjælpe
mig med at finde en løsning.

I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du
har brug for at tale om dit barn? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 De vil gerne lytte i det omfang det tillades af børnene.
Jeg manglede dog dybere forklaring på beslutninger der blev taget vedr. mit barn i institutionen.
F.eks. en orientering forud for ny plads i garderoben og hvad tankerne bag oprykning til førskole
stue.
 Beskrevet i tidligere svar
 De er altid klar til at mødes , hvis vi brug for møde eller spørger noget.
 De har altid til at lytte til os forældre, når vi kommer med noget
 Der er altid tid til en snak.

Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit
svar på næste side)

Du skal begrunde dit svar her
 Når vi selv er godt tilfredse er det intet probelm at anbefale videre
 Jeg ville ikke anbefale børnehaven, da jeg i dag nok ville have foretrukket en børnehave med bedre
udenomsrealer/legeplads.
Flere af pædagogernes svinger jeg ikke med som person ( har aldrig haft kontroverser) Jeg ville
dog have foretrukket andre typer.
Min søn stortrives dog, så derfor går han der stadig

 God stemning. Gode pædagogiske overvejelser
 Personalet er faglig dygtig og er til stede for børnene.
 Fordi det er en god børnehave. Pædagogerne er der for børne og forældrene.
 Rigtig søde pædagoger.
Dog rigtig ked af at der går så lang tid inden der kommer en ny legeplads
 Jeg oplever altid imødekommenhed, venlighed, tid til hver enkelt barn, tid til forældre.
 Ja det ville jeg, fordi det er dygtige medarbejdere. Dog synes jeg at stedet er præget af meget uro
og til tider larm, måske fordi rammerne er som de er (for lidt plads - kort sagt) og nu også skal
rumme de helt små.
Personalet er meget rummelige og de favner så bredt. De er en blandet gruppe børn, hvor der er
forskellige problemstillinger - det er min oplevelse at det håndterer de efter bedste evne
 Lille institution med stort hjerte
 fordi den er en gode steder med rightig godt pædagoger.
 Det er en lille børnehave, der er plads til alle børn, vi er meget glad for denne børnehaven.
 Som udgangspunkt er det en god børnehave. Jeg synes dog det er lidt et minus, at det er blevet en
vuggestue, da der er mange små børn der skal tages hånd om og dermed bliver fokus flyttet fra de
øvrige børn.
 Hvis barnet har brug for en mindre børnehave
 Det er en fordel at det er en lille instituation og pædagoerne er meget opmærksom på børnene.
Sørger for at stimulere dem i dagligdagen.
 Pædagogerne er rigtig gode til at imødekomme mit barns behov,.gode til at lære fra sig og gode til
os forældre.
 En god børnehave

Får du den information du skal bruge i Tabulex?

Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar
Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om?

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet
 Vi har én gang haft et møde om mit barns adfærd i forhold til grænsesætning m.m. det var en fin
snak.
 Jeg synes ikke det kan betragtes som råd og vejledning, men mere en orientering om hvad de har
fokus på og arbejder med.

Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit
barns udvikling og hvordan kan du bruge den?
 Jeg blev mødt af en pædagog, som havde sagt til min søn at han skulle sige til mor og far at de
skulle købe en cykel til ham, da han ikke kunne finde ud af at bruge pedaler.
Jeg er ikke tilfreds med denne oplevelse.
 Skoleparathed
 Forslag til motoriske aktiviteter
 Min datters sprog. Da hun sprogvanskelligheder..
samt det sociale. Jeg kan bruge det til at hun kan styrke sig til skole

 Maja talesprog vanskeligheder. Der er sat talepædagog på hende sammen med hende og
pædagoger kan vi hjælpe Maja med de redskaber hun giver.
Marcus at han trives godt med alle
 Motorik. Min søn har svært ved at sidde stille i forsamlinger og ved middag, der har de været rigtig
gode til at give mig redskaber af forskellige slags vi kunne prøve hjemme, hvilket har hjulpet utrolig
meget.
 Som jeg lige husker det har der ikke været en vejledning for nyelig.
 Oplæsning med genfortælling fra barnet
 min barn skal have varme tøj.
 hvordan vi skal håndtere vores barn, han er meget aktiv. Og han kan også være meget vild,
det er en dreng med krudt i røven

 Ingen
 Intet
 Til forældremødet fik vi af vide om børnenes dagligdag - motorisk udvikling og venskaber bl.a.
 Det var min søns usikkerhed på sig selv. Vi fik taget en rigtig god snak og vi er ved at finde en
løsning

Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være?
 Mere feedback selvom tingene går super godt
 Den manglende legeplads (er dog på tegnebrættet)
 Mere personale
 Flere medarbejdere til stede
 Store faciliteter uddøres.
 Bedre legeplads.
Flere pædagoger

 Mere ude tid :-)
 Rammerne og personaleressourcee
At der blev fast opdateret hvad der var sket i løbet af dagen .
Jeg synes at der generel er en god tone i kommunikationen. Og alligevel er der enkelte gange hvor
jeg har tænkt, at det kunne man godt sige stille og roligt. Eller gå tættere på så stemmen ikke skal
hæves gennem lokalet. Larmen kan selvfølgelig gøre sit.
 Flere musiske/rytmiske stunder ;-)
 ikke noget
 Det ved jeg ikke,
 At der er blevet etableret en vuggestue. Der er meget mere larm og uro når mit barn bliver
afleveret og hentet.
 De havde mere kontakt med børnene, og de havde flere penge til at færdiggøre deres legeplads
 Ingenting
 Mere ude tid i al slags vejr.
 Ingen ting

Samlet status

