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Indledning
Brugertilfredshedsundersøgelsen for Naturbørnehaven Engen er gennemført i ugerne 15-17,
2014. Spørgeskemaet er udsendt til alle forældre pr. mail, og det har været muligt at lave en
besvarelse pr. familie. Spørgeskemaet er udarbejdet i SurveyXact, og udtræk og grafer i
nærværende rapport stammer også derfra.
Undersøgelsen er udarbejdet, gennemført og bearbejdet af to
administrationsbachelorstuderende fra University College Syddanmark i Esbjerg.
I alt har 39 forældre modtaget spørgeskemaundersøgelsen, og heraf har 31 besvaret, hvilket
giver en svarprocent på 79 %. Denne svarprocent finder forældrebestyrelsen tilfredsstillende,
og vi vurderer på den baggrund, at undersøgelsen er valid. Da undersøgelsen ikke er større, så
er det ikke muligt at generalisere på baggrund af resultatet, og rapporten skal derfor ses som
et øjebliksbillede af forældrenes tilfredshed med Naturbørnehaven Engen. Der er opfordret til
at besvarelsen i muligt omfang er lavet af begge forældre sammen, hvilket vi kan se i de
opfølgende kommentarer, at flere familier har valgt at gøre.
Ved de fleste af spørgsmålene har forældrene haft mulighed for at vælge mellem følgende
svarmuligheder: ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken eller”, ”utilfreds”, ”meget utilfreds” og
”ved ikke/ikke relevant”. De steder hvor der er angivet en gennemsnitsværdi, er
svarmulighederne blevet tildelt værdi fra 1-5, hvor 5 svarer til ”meget tilfreds”.
Svarmuligheden ”ved ikke/ikke relevant” er ikke taget med i gennemsnitsberegningerne, og i
de tilfælde hvor denne svarmulighed er brugt er respondentantallet reduceret tilsvarende.
Vi har ved stikprøvekontrol af rapporten fra Varde Kommune opdaget nogle
uoverensstemmelser i beregningsmetoden, hvorfor vi ikke direkte kan sammenligne med
denne. Der, hvor vi har regnet efter og har konstateret overensstemmelse og fundet det
relevant, har vi nævnt det under de forskellige overskrifter.
Den samlede brugertilfredshed i Naturbørnehaven Engen er målt til 4,84 i gennemsnit. Vi
noterer os, at alle forældre har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” på spørgsmålet omkring
den samlede tilfredshed. Derved vurderer vi, at forældrene er glade for og tilfredse med
børnehaven. Dette skal også ses i forhold til den undersøgelse, der er lavet i de kommunale og
selvejende institutioner i Varde Kommune, hvor den samlede tilfredshed gennemsnitligt lå på
4,231.

1 http://www.vardekommune.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boernepasning-/Undersoegelse-af-foraeldres-tilfredshed.aspx
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Den pædagogiske indsats
Tilfredsheden med den pædagogiske indsats fylder en del i undersøgelsen. Nedenstående
tabel viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed fordelt på det enkelte spørgsmål.
Aktiviteterne generelt i hverdagen i
børnehaven
Spontane aktiviteter om morgenen
Planlagte aktiviteter i gruppetiden
Spontane aktiviteter om eftermiddagen
Aktiviteterne udenfor børnehavens areal
Personalets indsats for at udvikle dit barns
sociale kompetencer
Personalets indsats for at understøtte dit
barns sproglige udvikling
Personalets indsats for at understøtte dit
barns fysiske og motoriske udvikling
Personalets indsats for at få dit barn til at føle
sig trygt og glad
Personalets indsats for at tage udgangspunkt
i dit barns behov
Den tid, personalet har til dit barn
Personalets engagement i hverdagen
Personalets omsorg for dit barn
Personalets faglige niveau fx aktiviteter i
gruppetid, samtaler, evalueringer og
dokumentation

Gennemsnit
4,68
4,20
4,77
3,96
4,45
4,77
4,65
4,55
4,65
4,43
4,32
4,55
4,51
4,55

Generelt set ligger tilfredsheden med den pædagogiske indsats mellem ”tilfreds” og ”meget
tilfreds”. De spørgsmål, der er afvigelser i forhold til de øvrige, er ”spontane aktiviteter om
morgenen” og ”spontane aktiviteter om eftermiddagen”. Dette afspejles også i en af de
uddybende kommentarer, hvor en forældre skriver: ”I forhold til aktiviteter om morgen og
eftermiddagen, kunne det være dejligt se at noget mere aktivitet. At se personalet lave aktiviteter
sammen med børnene.”
Der er ros til de generelle aktiviteter, som en forældre skriver har et højt fagligt niveau, og der
bliver skønnet på, at børnene lærer mange ting omkring naturen, miljøet og udvikler deres
sociale kompetencer. Der er dog også et ønske om flere ture "ud af huset”.
En forælder er meget konkret omkring sprogstimulering og skriver således: ”I forhold til
sprogstimulering, kunne det være rart, at få mere viden omkring, hvordan vi som forældre kan
stimulere barnets sprog, og redskaber hertil. Evt. undervisning til forældrene, hvis børn går i
sproggruppe, hvis dette har interesse.”
Flere roser personalet for deres engagement og deres pædagogiske indsats og viden, samt
deres faglighed. Det bliver fremhævet, at personalet er opmærksomme og omsorgsfulde, og de
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gør en stor indsats for at børnene er trygge og glade. Der er dog også forældre, der påpeger, at
der blandt personalet er nogle, der er mere engagerede end andre.
En enkelt forælder skriver, at de endnu er i opstart – og i den forbindelse fint tilfredse – men
at det naturligvis skal vurderes over tid.
Vi noterer os også, at spørgsmålet om tilfredsheden med ”den tid, personalet har til dit barn”
ligger blandt de der scorer lavest i denne del af undersøgelsen.
I figuren nedenfor ses, hvordan svarfordelingen i procent er på alle spørgsmål under den
pædagogiske indsats.
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Samarbejdet med personalet
I det følgende fremgår vore resultater af forældrenes tilfredshed med samarbejdet med
personalet.
Gennemsnit
Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som 4,65
forældre og personalet
Inddragelsen af dig/jer som forældre i
4,13
børnehavens aktiviteter fx forslag til ture ud
af huset. legetøjsdage, maddage og fælles
arrangementer
Personalets lydhørhed over for dine
4,52
synspunkter
Personalets modtagelse af dig og dit barn ved 4,65
aflevering
Personalets måde at sige farvel til dig og dit
4,71
barn ved afhentning
Personalets informationsniveau om dit barns 4,65
hverdag i børnehaven fx via intra, facebook
og SMS
I faktaboksen ovenfor vises brugertilfredsheden på dette område. Tilfredshedsscoren ligger
mellem 4,13 (Inddragelsen) til 4,71 (personalets kontakt ved afhentning). Her har det
ligeledes været muligt for de adspurgte forældre, at kommentere på deres svar, hvilket mange
har gjort.
I kommentarerne får personalet stor ros for at virke glade, venlige og imødekommende. De er
behjælpelige med at få tingene til at glide og hænge sammen, samt at de hjælper børnene til
fritidsaktiviteter. Desuden udvises der begejstring for at bruge facebook og intra, ved
udgivelse af billeder med tekst, således det er muligt at følge børnenes dag.
Forældre oplever dog også et personale, som kan gå i forsvarsposition og argumenterer for
børnehavens valg, fremfor at lytte til forældrene.
På trods af en tilfredshedsscore på 4,71 ved personalets kontakt ved afhentning er der her
mange kommentarer med konstruktiv kritik. Forældre savner status ved afhentning,
eksempelvis efterspørges der ved skrammer, at det ikke kun er barnet, der oplyser om det.
Desuden lidt mere personlig kontakt med personalet vedr. dagen for det enkelte barn. Ved
uheld, madpakke og middagslur efterspørges der lidt information, men en enkelt forælder
skriver også, at de påtager sig et medansvar for at få dette afklaret.
I den følgende figur fremgår det, hvordan forældrene har forholdt sig til hvert spørgsmål, i
forhold til om der er ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken eller”, ”utilfreds”, ”meget utilfreds”
og ”ved ikke/ikke relevant”. Det er angivet procentvis.
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Børnene imellem
I det følgende fremgår vore resultater af forældrenes tilfredshed børnene imellem.
Hvor tilfredse er forældrene med:
Dit barns forhold til de andre børn
Personalets indsats for at begrænse drillerier
mellem børnene
Personalets indsats for at skabe kontakt
mellem dit barn og de øvrige børn

Gennemsnit
4,40
4,54
4,32

Af faktaboksen ovenfor fremgår det, at der er generel er tilfredshed med børnenes relationer
og personalets indsats i denne sammenhæng. Alle spørgsmål har en tilfredshedsscore på
mellem 4,32 og 4,54, hvilket ligger lidt lavere end den samlede tilfredshed på 4,84.
Det har ligeledes her været muligt at kommentere i form af en tekstboks; forældre har
observeret ved afhentning, at nogle børn har en meget ”hård” tone mellem hinanden, men
håber, at det er noget personalet tager hånd om. Det værdsættes fra forældrenes side, at
personalet tager hånd om tingene med det samme, at dialogen mellem børn og voksne er på
børnenes plan, og ingen råben finder sted.
I den følgende figur fremgår det, hvordan forældrene har forholdt sig til hvert spørgsmål, i
forhold til om der er ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken eller”, ”utilfreds”, ”meget utilfreds”
og ”ved ikke/ikke relevant”. Det er angivet procentvis.
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De fysiske rammer
I det følgende er vort fokus på resultaterne for brugertilfredsheden med de fysiske rammer.
Hvor tilfredse er forældrene med:
De fysiske rammer indendørs oppe i
børnehaven (legetøj, lokaler, inventar, plads
mv.)
De fysiske rammer indendørs på Engen
(lokaler, plads, toilet, garderobe mv.)
Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og
lugt) oppe i børnehaven.
De udendørs faciliteter
Rengøringsstandarden
Åbningstider
Børnehavens lukkedage (uge 29+30)

Gennemsnit
4,16

4,19
4,29
4,77
4,32
4,81
3,90

Det fremgår af faktaboksen ovenfor, at den der opnår den laveste score er lukkedagene uge
29+30. Ellers er det en ret pæn tilfredshed, og åbningstiderne når den absolut bedste
tilfredshedsscore.
Vi har valgt at spørge forældrene om det tidligste afleverings- og afhentningstidspunkt, for at
se om Naturbørnehaven Engens åbningstid var passende. Her kan vi se, at det absolut
tidligste/seneste tidspunkt, der her er angivet, er kl. 6.00-17.00.
Forældrene har ligeledes haft mulighed for at kommentere på de fysiske rammer, og her
kommer det til udtryk, hvorfor eksempelvis børnehavens lukkedage får en lavere
tilfredshedsscore. Enkelte forældre ønsker, at der ikke er lukket i sommerferien, da de finder
det vanskeligt at skulle afholde deres sommerferie i industriferien og ønsker at kunne lægge
sin ferie i en billigere periode.
Forældrene er glade for de fantastiske muligheder på Engen, hvor der er masser af plads til
børnene. De er glade for børnenes mulighed for at kunne fordele sig og har mulighed for
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naturlig leg (eksempelvis sandkasse, gemme sig i træerne, laver huler) og bruge deres fantasi.
Her nævnes der et ønske om gynger på Engen, da nogle børn efterspørger det.
Enkelte forældre roser personalet for deres evne til at opdele børnene i børnehaven og hallen,
hvis de er indendørs, således at støjniveauet ikke bliver for højt. Enghuset kunne dog være en
årsag til at spørgsmålet ”de fysiske rammer indendørs på engen” får en tilfredshedsscore på
4,19. Forældre kommenterer på toiletfaciliteterne og kritiserer, at der ikke er lave toiletter
med lavere håndvaske på Engen, og desuden at Enghuset burde være lidt større, men at det
opvejes med den nye bålhytte, hvor børnene også vil kunne være.
Rengøringsfaciliteten får en tilfredshedsscore på 4,32, og de fleste er tilfredse med den, dog
foreslås der en grov-rengøring af Enghuset 1 gang om ugen i vinterperioden.
I den følgende figur fremgår det, hvordan forældrene har forholdt sig til hvert spørgsmål, i
forhold til om der er ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken eller”, ”utilfreds”, ”meget utilfreds”
og ”ved ikke/ikke relevant”. Det er angivet procentvis.
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Valg af institutionsplads
I det følgende har vi spurgt ind til valget af Naturbørnehaven Engen. Dette er udformet
således at forældrene skulle skrive, hvorfor de har valgt denne, hvor de har hørt om den, og
om de har gjort sig nogle overvejelser om, hvorvidt deres barn/børn skal gå på MOT-Friskole.
Størstedelen af de adspurgte har valgt denne, da det er en lokal børnehave, hvor konceptet
”naturbørnehave” tiltrak dem meget, flere nævner også, at de valgte den, da det er en lille
børnehave og kombinationen af lille børnehave og mindre sygdom har været en væsentlig
faktor for nogen. Enkelte afgiver grunden ”Personlige årsager”, men personalet får også stor
ros. Helle, der som leder formår at skabe en ”hel” børnehave, og som har overbevist ved første
rundvisning/møde, om at det var her, deres barn skulle være. Personalet for at være
hjælpsomt, nærværende og fantastisk. Børnehavens værdier og pædagogik nævnes også, da
det er noget forældrene værdsætter og bakker op om.
Nogle har valgt Naturbørnehaven Engen også grundet utilfredshed over de kommunale tilbud,
og en forældre skriver, at det er en gennemført naturbørnehave, og at det er vigtigt, de holder
ved det, da det er det, der gør børnehaven speciel fra andre.
Flere nævner også friskolen som årsag til valget af børnehaven.
De adspurgte har skullet besvare, hvor de har fået kendskab til Naturbørnehaven Engen, og
her er det meget tydeligt lokale i området, der er flest af. Forældre har også ”opdaget”
børnehaven i Stafetten, som er det lokale blad, der uddeles til husstande i Mejls-OrtenTinghøj, via familie og venner, tidligere pasning, ergoterapeuter, frisører, MOT-Friskoles
hjemmeside og ugeavisen.
Det er her tydeligt, at størstedelen har fået kendskab til børnehaven via mund-til-mund
metoden.
Om forældrene ønsker deres barn skal fortsætte på MOT-Friskole, siger størstedelen ja. Der
nævnes blandt andet det store sammenhold og fællesskab, der er i Mejls, som en årsag, men
også værdier, elevtal og børnehavens samarbejde med skolen nævnes.
Forældrene er blevet spurgt om de overvejer at skifte dagtilbudsplads og 100 % har svaret
nej, de ønsker ikke at skifte.

Frugtordningen
Frugtordningen har fået en tilfredshedsscore på 4,41. Dette viser tilfredshed fra forældrenes
side, og enkelte har i kommentarer udtrykt begejstring for frugtordningen, da børnene får
varierende frugt og groft brød/hjemmebag. Det forslås, at frugten eventuelt skæres ud
hjemmefra, således at personalet sparer tid. Forældre finder det overkommeligt at medbringe
frugt hver 40. børnehavedag. Dog ønskes der en påmindelse 1-2 dage inden, man står for tur.
Forældre er glade for ikke at skulle sende frugt med deres barn hver dag.
Flere forældre ønsker, at formiddagsmad fortsætter, og nogle foreslår endda, man udvider
frugtordningen, så der også er til om formiddagen.
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Nogle forældre ønsker i stedet en betalingsordning i forskellige afskygninger, forslag som
betaling til børnehaven og de så indkøber, til en aftale med Tinghøj Brugs eller en anden
betalingsløsning.

Baggrundsoplysninger
Hvor mange børn har du i Naturbørnehaven Engen?

Af ovenstående graf ses, at størstedelen af respondenterne har ét barn i Naturbørnehaven
Engen, men der er også familier, der har to børn på stedet, hvilket kan indikere tilfredshed
med børnehaven, hvilket gør, at de har søgt plads til lillebror/-søster. Der kan naturligvis også
være tale om tvillinger.
Hvad er dit barns alder?
Alder
Antal børn
2 år
1
3 år
8
4 år
8
5 år
12
6 år
5
7 år
1
Vi noterer os her, at der er en relativ stor gruppe 5-årige set i forhold til de øvrige
aldersgrupper. Dette kan være tilfældigt, men det kan også være, at man på det tidspunkt har
gjort en ekstra indsats for at markedsføre børnehaven.
Hvad er dit barns køn?
Køn
Antal børn
Dreng
22
Pige
13
En antagelse kan være, at mange forældre til drenge tiltrækkes af konceptet for en
naturbørnehaven, hvor børnene kan få brændt en masse krudt af og der er vidde fysiske
rammer.
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Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primær husstand i alt?

I de fleste husstande er der 2 børn, hvilket stemmer meget godt overens med billedet på
landsplan, hvor husstande med 1 barn dog er næsten på samme niveau2.
I Hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand?

79% af respondenterne har børn i alderen 3-5 år, hvilket er meget naturligt, da det er de børn
der går i børnehaven. Der kan være rekrutteringspotentiale i de 11 yngre søskende,
børnehavebørnene har.
Hvor længe har dit barn været indskrevet inden opstart?

Der er ikke noget entydigt billede af, hvor lange børnene har været skrevet op. De 45% der
har været skrevet op i 1-2 år indikerer, at det er forældre, der tidligt har taget et aktivt valg,
om at deres børn skal gå i Naturbørnehaven Engen – dette kan også være søskendebørn.
De 39% der har været skrevet op i 6 måneder eller kortere viser, at der har været plads til at
tage børn ind, selvom de ikke har været skrevet op i lang tid – det kan også være tilflyttere.

2 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280FAM44B
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Samlede tilfredshed
Som nævnt i starten af rapporten, så ligger den samlede tilfredshed for Naturbørnehaven
Engen på 4,84. Dette er markant højere end den samlede tilfredshed med dagtilbud i Varde
Kommune, som var på 4,23, og landsgennemsnittet på 4,11.
Rigtig mange forældre har fulgt opfordringen til at kommentere deres samlede tilfredshed.
Disse kommentarer er også overvejende positive. Vi har valgt at engive dem, som skrevet i
besvarelsen, da en del af dem er skrevet som direkte ros til personalet.












Alt i alt stor tilfredshed med børnehaven. Vi oplever engagerede voksne, der forstår at
kommunikere til os forældre, både om gode og "kritiske" emner. Tak for det!!!!
Der er en god ledelse, og vi har fornemmelsen af, at medarbejderne har det godt
sammen. At børnene er ude hver dag er sundt, og ingen sure miner over det tværtimod træt og glad dreng vi henter.
Positive og energiske pædagoger og ansatte, der gør rigtig meget for, at hver enkelt
barn trives og føler sig som en del af børnehaven.
Som nævnt, er vi fuldt ud tilfredse med og stolte over Naturbørnehaven Engen
Vi er rigtig glade for børnehaven, personalet er altid positive og imødekomne. Dejlige
omgivelser med plads til udfoldelse. Ikke megen sygdom pga. frisk luft og lav
smittepres.
Det vigtigste for os som forældre er den måde I siger godmorgen på. Barn som os føler
os altid velkomne, og nogle gange lyder det som om, at det var lige fordi vores barn
kom, at dagen bliver god. Godt du kom i dag!! og sådan er det for hvert barn, det er
stort. Hvert barn føler sig velkommen og godt tilpas. Bliver nemt at aflevere, og mor og
far får en god dag. Og når dagen starter med sådan en velkomst fra andre børn og
personale, kan dagen jo kun fortsætte på samme måde. God dialog og det er personligt
og med et smil :)
Vi er meget glade og trygge ved at aflevere vores børn. De er naturlige trætte (været
ude), de får viden og læring (relevante og gode emner). Der bygges på de værdier vi
værdsætter.
Engen er en enestående børnehave med en faglig stærk, engageret og omsorgsfuld
leder og ditto personale. Arealet er unikt. Meget kreativt personale, gode
gruppeaktiviteter. Dejligt, at der ind i mellem gives et knus til børnene! Det er småting
der gør, vi ikke har sat kryds i meget tilfreds; bl.a. Aftaler/beskeder givet til en ansat
videreformidles ikke altid til øvrige ansatte. Vi oplever også at personalet står og
hyggesnakker sammen uden børnene er omkring dem. Det skal der selvfølgelig også
være plads til, men da børnene leger over et stort areal ville det være trygt hvis de
ansatte var lidt fordelte på området. Måske en årlig samtale om hvordan det går? Her
tænker vi på det sociale, sproglige og barnets udvikling.
Naturbørnehaven har plads til forbedring på en række områder, nogle mere kritiske
end andre, og ikke alle så lige til, at løse - men overordnet set er det væsentligste den
frihed, der ligger i udelivet, som vi valgte børnehaven ud fra, og det behov er indfriet.
Dernæst har vores datter behov for lidt ekstra hensyn og omsorg i sin opstart i
børnehaven, da hun er sansesart. Og vi er blevet mødt med seriøsitet og velvilje. Vi
arbejder os frem mod fælles forståelse, og der er naturligvis læring der skal finde sted,
og løsninger der skal findes, men der er den rigtige indstilling ved personalet, på trods
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af hverdagens begrænsninger.
Vi er meget tilfredse med BH, da vi møder søde åbne og kompetente voksne, der ser
vores barns og de andre børns individuelle behov. Vi oplever høj faglighed og
pædagogisk indlevelse i det daglige arbejde.
Samlet set er vi tilfredse med NBH Engen, vi er glade for personalets indsats og
hensyntagen til vores sensitive barn og hjælper ved behov.
Børn lærer at omgås naturen får en lille ting fra naturen til at være en stor ting,
behøver ikke altid slæbe legesager med rundt, de ville lige så gerne ud at lege med sten,
pinde vand , sand og lytte til vejret, fuglene det er dejligt ...
Naturbørnehaven er et paradis for børn, hvor de udvikler sig kreativt med de midler
der fra naturens side og lærer at passe på naturen.
Det gode ved NBH Engen er at personalet virker engagerede, interesserede i mit barn,
er gode til at bruge den nødvendige tid, hvis der er ting, der skal vendes. Derudover er
der nogle dejlige rammer.
Vi kunne ikke ønske os en bedre bhv, end den vi har. Det eneste minus er, at tøjet bliver
mere slidt når børn er så meget ude som de er. Især overtøjet.
Syntes det er forkert man kun kan besøge dem der bor i Mejls. Alle kan besøges eller
ingen.
Vi har fået en super god opstartet og modtagelse i børnehaven :-)
Vi er meget glade for børnehaven men det har først og fremmest noget at gøre med
dygtigt personale og et personale der er tilstede.
Børnehaven fortsæt det gode arbejde.
Det er en RIGTIG GOD børnehave. Godt personale og gode omgivelser. Vi kan ikke
ønske os andet. Vores barn er glad hver dag og det er en fornøjelse at aflevere dem i
naturen hver dag. Beskidte børn leger godt !!
Blive ved at bevare det gode humør og engagement omkring børnene. Gode projekter
for de store børn. Og Fri for mobberi er godt at hvad med ind over hele tiden som man
har. Håber det kommer til at have en virkning i mange år frem.
Vi er meget glade for børnehaven Engen og omtaler det altid positivt for andre og
opfordrer dem til at undersøge nærmere omkring det.
Synes godt der kunne afleveres lidt oftere oppe i børnehaven i de mørke måneder, da
de mindste børn nogle gange er bange for mørket nede på Engen, og det virker nogle
gange meget koldt og vådt, og så kunne de gå der ned når det begynder at blive lyst.
Ellers meget tilfreds med at være i Naturbørnehaven.
Vi er rigtige glade for at komme der hver dag.
Vi syntes, det er et fantastisk sted.
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Bilag 1

Brugertilfredshedsundersøgelse for
Naturbørnehaven Engen 2014
Information ang. Spørgeskemaet.
Kære forældre
Naturbørnehaven Engen ønsker at høre forældrenes mening om institutionen.
Derfor vil vi bede jer om at udfylde dette spørgeskema, og vi opfordrer jer til
at besvare undersøgelsen begge forældre sammen, hvis det er muligt.

Vejledning:
Hvad gør du/I?
I begynder jeres besvarelse ved at klikke på pilen nederst i højre
hjørne. I bevæger jer frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af
pilene nederst på hver side.
Spørgeskemaet handler om jeres personlige mening om forskellige
forhold ved børnehaven. Derfor er det vigtigt, at I svarer ud fra jeres
egne erfaringer og holdninger.
Hvad sker der med besvarelsen?
Besvarelsen gemmes hos SurveyXact, hvor den indgår anonymt i en
samlet database med alle besvarelser. Den bearbejdes dernæst af to
administrationsbachelorstuderende fra University College Syddanmark i
Esbjerg.
I er sikret anonymitet!
Undersøgelsen er fortrolig. Ingen i børnehaven vil få jeres svar at se.
SurveyXact sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt
at udlede, hvad netop I har skrevet.
Spørgsmål kan rettes til Helle Skov.
Tak fordi I vil deltage i undersøgelsen.
Med venlig hilsen
Naturbørnehaven Engen
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Den pædagogiske indsats

De følgende spørgsmål omhandler jeres tilfredshed med den
pædagogiske indsats.

1. Hvor tilfreds er du med:
Sæt ét kryds i hver række
Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

Aktiviteterne generelt i
hverdagen i børnehaven
Spontane aktiviteter om
morgenen
Planlagte aktiviteter i
gruppetiden





















































































Spontane aktiviteter om
eftermiddagen
Aktiviteterne uden for
børnehavens areal
Personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer (fx vise hensyn
og forståelse for andre og
indgå i grupper)
Personalets indsats for at
understøtte dit barns
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Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

sproglige udvikling
Personalets indsats for at
understøtte dit barns fysiske





















































































og motoriske udvikling
Personalets indsats for at få
dit barn til at føle sig tryg og
glad
Personalets indsats for at
tage udgangspunkt i dit barns
behov
Den tid, personalet har til dit
barn
Personalets engagement i
hverdagen
Personalets omsorg for dit
barn
Personalets faglige niveau fx
aktiviteter i gruppetid,
samtaler, evalueringer og
dokumentation

1.a. Kommentarer til den pædagogiske indsats og det daglige arbejde.

17

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Samarbejdet med personalet

De følgende spørgsmål handler om jeres tilfredshed med samarbejdet
med personalet.

2. Hvor tilfreds er du med:
Sæt ét kryds i hver række

Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

Dialogen og samarbejdet
mellem dig/jer som forældre

























og personalet
Inddragelsen af dig/jer som
forældre i børnehavens
aktiviteter fx forslag til ture ud
af huset. legetøjsdage,
maddage og fælles
arrangementer
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Meget
tilfreds

Personalets lydhørhed over
for dine synspunkter
Personalets modtagelse af
dig og dit barn ved aflevering

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

















































Personalets måde at sige
farvel til dig og dit barn ved
afhentning
Personalets
informationsniveau om dit
barns hverdag i børnehaven
fx via intra, facebook og SMS

2.a. Kommentarer til samarbejdet
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Børnene imellem

I denne del spørger vi til din tilfredshed med børnenes indbyrdes
relationer og personalets indsats i forhold til dette.

3. Hvor tilfreds er du med:
Sæt ét kryds i hver række.
Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

Dit barns forhold til de andre
børn





































Personalets indsats for at
begrænse drillerier mellem
børnene
Personalets indsats for at
skabe kontakt mellem dit barn
og de øvrige børn

3.a. Kommentarer til børnene imellem
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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De fysiske rammer

De følgende spørgsmål handler om de fysiske rammer i børnehaven. Vi
skelner mellem hvad der er på Engen og oppe i børnehaven.

4. Hvor tilfreds er du med:
Sæt ét kryds i hver række
Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/
Ikke relevant

De fysiske rammer indendørs
oppe i børnehaven (legetøj,





































De udendørs faciliteter













Rengøringsstandarden













Åbningstiderne

























lokaler, inventar, plads mv.)
De fysiske rammer indendørs
på Engen (lokaler, plads,
toilet, garderobe mv.)
Indeklimaet (fx temperatur,
luftforhold og lugt) oppe i
børnehaven

Børnehavens lukkedage (uge
29+30)
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4.a. Hvad er dit behov for åbningstider? Tidligste afleverings- og seneste hentetidspunkt?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

4.b. Kommentarer til de fysiske rammer
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Din samlede tilfredshed

De næste to spørgsmål omhandler din samlede tilfredshed

5. Hvor tilfreds er du med:
Sæt ét kryds i hver række
Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke/Ikke
relevant

Samlet set med
Naturbørnehaven Engen
Frugtordningen
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5.a. Vi vil meget gerne du begrunder ovenstående herunder:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Valg af institutionsplads

I denne del spørger vi ind til valget af Naturbørnehaven Engen

6. Hvorfor har du valgt Naturbørnehaven Engen?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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7. Hvor har du hørt om Naturbørnehaven Engen?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. Hvilke overvejelser har du gjort dig om dit/jeres barn skal gå på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

9. Overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning
af bopæl eller "naturlige skift" pga. overgang til skole.
(1)

 Ja

(2)

 Nej

9.a. Hvis ja, vil vi gerne vide hvorfor.
Du kan også skrive generelle kommentarer til institutionsplads her.
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Om familien
10. Hvor mange børn har du i Naturbørnehaven Engen?
(1)

1

(2)

2

(3)

3

10.a. Hvad er dit barns alder og køn?
Alder afkrydses her og skal
være pr. dags dato

Alder og køn

Køn på barnet

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

Dreng

Pige

















10.b. Hvad er dine børns alder og køn?
Alder afkrydses her og skal
være pr. dags dato

Køn på børnene

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

Dreng

Pige

















Alder og køn på dit ældste
barn
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Alder afkrydses her og skal
være pr. dags dato

Alder og køn på dit yngste
barn

Køn på børnene

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

Dreng

Pige

















10.c. Hvad er dine børns alder og køn?
Alder afkrydses her og skal
være pr. dags dato

Alder og køn på dit ældste
barn i børnehaven

Køn på børnene

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

Dreng

Pige

















































Alder og køn på dit mellemste
barn i børnehaven
Alder og køn på dit yngste
barn i børnehaven

11. Hvor mange hjemmeboende børn er der i
barnets primære hustand i alt?
Sæt ét kryds.
1
Antal hjemmeboende børn

2
3
 4 eller derover
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12. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand?

 0-2 år
 3-5 år
 6-9 år
 10-13 år
 14-17 år
 18 år og derover

13. Hvor længe har dit barn været indskrevet i
børnehaven inden opstart?
Sæt ét kryds
 6 måneder eller kortere tid
 7-11 måneder
 1-2 år
 3-4 år

14. Hvad er dit køn?

Hvis begge forældre besvarer vælger I blot en, men må meget gerne notere det til slut.
 Mand
 Kvinde

15. Hvad er din civilstand?

 Samboende/Gift
 Enlig
 Ønsker ikke at oplyse

27

16. Hvad er din alder?
Notér venligst alder pr. dags dato.

__________

17. Hvad er din højest fuldførte uddannelse?
 Skole 1-7. klasse
 Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen
 EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse)
 Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX)(2-3årig ungdomsuddannelse
 Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og
sundhedshjælper/assistent)

 Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx økonoma, maskintekniker, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør,
sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut)

 Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer,
jurist, ingeniør, forsker (ph.d.))

 Anden uddannelse
 Ønsker ikke at oplyse

Tak for hjælpen!

Til slut har du mulighed for at komme med overordnede kommentarer eller gode idéer til
børnehaven samt notere om begge forældre har deltaget i udfyldelsen.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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