
Spørgeskemaundersøgelse i Børnegården 

 

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 
 
 

 Fantastiske pædagoger som virkelig tilgodeser børnenes behov og individualitet, samt arbejder med 
børnene på en god og pædagogisk måde. 

 
 

 Jeg er utrolig tilfreds med det samarbejde jeg har med personalet.  

 
 

 Altid søde og klar til at svare på spørgsmål. Rigtig gode ved opstart i børnehaven. Man føler sit barn 
bliver taget sig godt af. 

 
 

 Møder dygtige og søde pædagoger hver dag. Jeg er ikke i tvivl om, at de vil mit barn det 
bedste 
 
 

 Stiens faste pædagoger har altid øje for mit barn når vi kommer. Der er altid nogen der kan give 

tilbagemelding hvis jeg har spørgsmål til dagen. Mit barns voksne virker oprigtigt interesserede i 
mit barns hverdag, familie og væsen. 
 
 

 Sage at de gerne måtte tage bleen af også gjorde de det og han kom dagen efter uden blee på også 
er der bare arbejdet med og er så kommet med at han ikke har blee på mere end når de skal ud og 

når han sover om natten  

 
 

 Der har været enormt stor udskiftning i personalet i de 1,5 år mit barn har været på sin stue. Han 
har været i omkring 12 forskellige personers varetægt fordi børnehaven ikke har kunnet finde 
nogen varige/stabile løsninger på deres personaleproblemer. Hvordan skal jeg kunne etablere et 
godt samarbejde under de omstændigheder? 

 
 



 jeg har oplevet meget stor udskiftning i personalet på stuen, hvilket gør det svært at etablere et 

blivende godt samarbejde, også fordi pædagoger er forskellige. 
 
 

 Generelt er personalet søde, flinke, imødekommende, hjælpsomme og super gode til både mit barn 
og alle de andre.  

Dog har det irriteret mig, at jeg skulle give en besked utallige gange, til flere forskellige personaler, 
før det blev opfattet - eller snarere respekteret.  
Det blev sagt klart - mit barn skal ikke have sukker på maden. Det tog over et år før det blev 
imødekommet. 
 
 

 Vi har fx i samarbejde med pædagogerne på min søns stue indledt "projekt Blefri" - Jeg følte lidt det 
blev trukket ned over hovedet på os - han skal flytte stue, og derfor skal han smide bleen. Jeg 
mente ikke han var klar endnu, men omvendt er drengen også 4½ og det er bestemt på høje tid. 
Jeg har haft det lidt blandet med det her projekt. På den ene side er det måske godt at blive presset 
til at forsøge igen-igen, men omvendt har jeg også en dreng der på anden måned nu er blefri, og 
ikke tisser i bukserne, men kun har haft afføring på toilettet TO gange på to måneder. Jeg stoler 

som regel altid på pædagogerne i børnehaven, og de har indtil nu haft en rigtig god føling med hvad 

der foregik i hans hoved, og hvad der var behov for at sætte ind med både i institution og 
derhjemme. Fx grænsesætning osv.  
 
 

 Stor udskiftning på mit barns stue igennem det seks måneder, har skabt svære vilkår for 
personalet, os som forældre og værst af alt børnene. 
Mange ting går tabt i overleveringen og selvom personalet gør deres bedste, så rækker det ikke 

altid. 
 
 

 Kunne ikke ønske mig et bedre samarbejde/bedre institution  
 
 

 Vi fornemmer ansatte som løber stærkt.. Men børn som trives, og altid tid til en snak med vi 
forældre ved behov. Synes også pædagogerne generelt selv er informative og opsøgende overfor os 
forældre hvilket er vigtigt. Vi oplever især vuggestue og storegruppens metoder som rigtig gode. 

 
 

 Personalet er søde, venlige og kompetente. De ser mit barns behov og møder hende hvor hun er 
 

 
 Problemer med mobning og følelsesbetonede konflikter tages ikke hånd om på "ulykkestedet" og 

når man som forældre gør opmærksom på at der er noget der ulmer så bliver man afvist men 
svaret "det har vi ikke lagt mærke til og hvis vi gør skal vi nok løse konflikten" 
Dette er ikke nok. Jeg kender til pressede tider og dårlige normeringer men plads til omsorg, trøst 
og hjælp til følelser skal der være mere plads til. 
 

 
 Altid lydhøre, kommunikative og yderst professionelle.  

  
 
 

 Vi har et barn med en ADHD Diagnose og motoriske udfordringer, og vi kan komme til de voksne i 

børnehaven med selv de mindste ting. Vi bliver altid taget seriøst og har et fantastisk samarbejde 
med at få løst de udfordringer der opstår. Vi har fået proffesionel hjælp pædagogerne og diverse 
specialister der har været inde over udredningen af vores datters Diagnose. Vi føler os meget 
trygge ved super profetionelt og top engageret personale der passer vores datter.  
 
 

 Der er struktur på den daglige kommunikation, både generelt eller hvis der er sket noget i løbet af 

dagen 



 

 
 Jeg oplever desværre ikke, at alle pædagogerne i mit barns vuggestue har hjertet nok med.. Det er 

ofte jeg ser at et barn ikke bliver mødt eller trøstet når der er behov. Det virker som en blanding af 
manglende ressourcer hos den enkelte pædagog, men desværre også manglende tid at gøre godt 
med.  

Der er dog også enkelte pædagoger der virker rigtig godt uddannet i feks marte meo og det er jeg 
glad for at se. Der bliver sat godt ord på børnenes følelser, når de gør, siger eller oplever noget. 
Men der er også nogle der mangler den samme evne. Desværre.   
 
 

 Jeg oplever mit barns primær pædagog i storbørnsgruppen er interesseret i mit barn og dets 

udvikling.  
Hun er virkelig god til at få børnene til at sætte ord på følelser og er rigtig god til at sætte gode 
rammer og grænser.  
Jeg oplever at hun følger op på samtaler o.lign.  
Jeg oplever dog tit at mange børn får skældud og nogle er generelt ret sure hele tiden og ikke 
særlig imødekommende. Dem har jeg bevidst ikke særlig meget kontakt med da jeg vælger 

primær.  

 
 

 
 

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 
 
 

 Jeg bliver dagligt informeret om hvordan dagen har været for min søn og hvad han har lavet i løbet 
af dagen. Hvis jeg selv har brug for at vende nogle ting bliver der lyttet med forståelse 
 
 

 Pædagoerner er alt imødekommende og glade. De tager sig også altid god til dig og dit barn, også 
hvis du har brug for at drøfte noget omkring dit barn.  

 
 

 Se foregående 
 
 

 De der har været der mere fast har været gode at snakke med. Men da der har været en del nye 
ansigter, har de selv sagt virket ret fortabte ifht. de ting jeg gerne ville tale om, idet de ikke kendte 

mit barn eller institutionen ret godt. 
 
 

 Jeg føler de kender mit barn på godt og ondt, og vi har en god dialog om ham. Nogle gange er det 
os der beder dem om en snak, andre gange er det dem.  
generelt stoler jeg meget på deres faglighed. 



 

 
 Jeg bliver altid mødt af et engangeret personale, som er lyttende, og som altid sætter tid af til mig 

som forældre. 
 
 

 Som tidligere nævnt.. så er personalet super imødekommende  
 
 

 Det pædagogiske personale har ofte travlt når der hentes og bringes børn. Ofte står jeg nærmest i 
kø for at få overleveret mit barn og div beskeder der nu engang kan være. Jeg er ikke i tvivl om at 
det pædagogiske personale gerne vil men de har ofte for travlt til at lytte. 

 
 

 Vi bliver hørt og alle emner er acceptable, store som små, at kommetil de voksne med.  
 
 

 Mit barns primære er helt perfekt og lydhør overfor hvad jeg oplever. Vi har et rigtig godt 

samarbejde  

 
 

 
 

Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit 

svar på næste side) 

 

Du skal begrunde dit svar her 
 
 

 Som nævnt i tidligere svar, er det en institution hvor hver enkelt bliver tilgodeset. Børnene bliver 
set og hørt m.m.  
Alt i alt et sted med en fantastisk atmosfære og hvor der er plads alle børnene. 
 

 
 Min søn har dog kun været i børnegården i 3 måneder. Men jeg er slet ikke i tvivl om at jeg fortsat 

vil være lige så tilfreds og være så tryk ved at aflevere mit barn som jeg allerede er. 
 
 

 Jeg er tryg ved stedet, fordi min søn trives så godt med at gå der.  

Der er altid en god atmosfære. Man kan mærke på børnene at personalet har det godt med 
hinanden og det samme gælder ledelsen.  
 
 

 De har natpasning  
 
 

 Ja. Vi har ikke haft nogen grund til vi ikke skal anbefale børnegården.  
 
 

 Ja 
 
 

 1. Manglende samarbejdsevne i både mellemgruppen og vuggestuen. 2. Forældre bliver ikke hørt i 

forbindelse med barnets behov, hvis det ikke passer ind i deres program. 3.  manglende fleksibilitet 
4. Ledelsen er mest optaget af at argumentere fremfor at lytte til forældre, fx ved stor udskiftning 



af personale, sætter ledelsen ikke fokus på at gendanne de pædagogiske rammer. 5, børnegården 

følger ikke sin egen sukkerpolitik fx. lærer personalet børn fra vuggestuealderen at spise havregrød 
med sukker. Hvis det ikke var for døgndelen, havde jeg for længe siden taget min søn ud af 
børnegården. De magter ikke at udvikle sig eller håndtere børn med særlige behov.  
 
 

 Ja, i den grad. Oplever mig både set og hørt med alting og de er virkelige dygtige til deres arbejde 
og er gode til at se børnene hvor de er og handler på noget hvis der er noget (oplever jeg med mit 
eget barn) 
 
 

 Trods en relativt stor børnehave, oplever vi tæt samarbejde med pædagoger og vores datter et 

nært forhold til pædagogerne på stuen. 
 
 

 Har en følelse af, at der er stor opbakning omkring mine børn, hvad det end må dreje sig om. Der 
er altid tid til en snak med Slagelses bedste Leder (Anders), og altid en følelse af, at alle er 
velkommen. 

 

 
 Der er en god stemning i institutionen. Pædagoger er dygtige, og det er tydeligt, at de jkan lide 

deres job 
 
 

 Både vores datter og os som forældre har været meget tilfredse med personale hos Børnegaarden 
og der har været lydhørhed og tilbagmelding over hele linien.  

 
 

 Høj faglighed, og glade børn og voksne  
 
 

 . 

 
 

 Gode medarbejdere og ledelse erfaren og lydhør 

 
 

 super personale 
 

 
 Altid imødekommende personale der tager godt i mod børnene og lytter til evt. Problematikker 

omkring barnet som ønskes løst i samarbejde med pædagogerne 
 
 

 Der er simpelthen for lidt plads til børnene. Der er allerede for mange børn stuvet sammen på alt 
for lidt plads. Det kan skønne voksne ikke hjælpe på. Særligt i morgentimerne er det kaotisk med 

børn fra mange forskellige stuer samlet på én. 
  
 
 

 Kan mærke på min søn at han er glad og har nået noget mere end vi troede han ville på så kort tid  
 

 
 Der har været alt for stor personaleudskiftning. De to faste pædagoger valgte at søge nye 

udfordringer. Det er fint nok. Men derefter har personalet skiftet i en uendelighed, og det er stadig 
ikke helt på plads. Det har gjort at mit barn ind i mellem føler sig utryg. Problemer som tis i 
bukserne, drillerier og aggressiv adfærd blandt børnene har ind i mellem fået lov til at eskalere, da 
det tager tid for de nye, og nogle gange uerfarne ansatte at lære børnene at kende. 
 

 



 Jeg oplever samarbejdsvilje, udviklingsvilje, en synlig og aktiv ledelse samt en forventning om 

professionalitet i det pædagogiske arbejde. 
 
 

 - 
 

 
 Fordi institutionen opfylder vores behov for pasning i udvidede tider, og personalet er meget 

samarbejdsvillige.  
 
 

 Børnegården er en institution som bærer præg af høj faglighed, nærvær og varme. De møder 

børnene (og forældrene) der, hvor de er. Her er plads til at stille spørgsmål til praksis og der er altid 
mulighed for at søge sparring og gode råd. 
 
 

 Mit barn går i Børnegården og han stortrives. Der er så søde, dygtige og fagligt kompetente 
personaler og de har et overmenneskelig overskud. 

 

 
 Vi er altid blevet set og hørt hvis der har været behov. Der bliver altid sagt godmorgen og farvel. 

Søde og glade personaler.  
 
 

 Jeg oplever vilje til samarbejde, høj faglighed, og gode kompetente og humoristiske voksne.  
 

 
 Overordnet set har vi en god oplevelse af institutionen og den sammenhængskraft der bør være i 

en integreret daginstitution. 
  
 
 

 Både Ja og nej. Vi er på mange områder glade for institutionen. Men synes også der er nogle for 
"firkantet" rammer vi ikke er begejstret for. eksempelvis er turer ud af huset begrænset, fordi alle 
skal være hjemme 11:30, og andet. Men det er regelsæt og tanker sat af bestyrelse, som vi ikke er 

enig i og er undrende overfor.  
 
 

 Min barn er for det meste glad og glæder sig til at komme i børnehave, så ja, det vil jeg anbefale til 

andre. 
 
 

 Personalet er altid smilende, når man kommer. Deres pædagogiske faglighed er høj, og det er 
tydeligt at se og mærke. Jeg oplever også et personale som sætter et godt og velfungerende 
forældresamarbejde højt. Som forælder føler jeg mig altid hørt, og jeg oplever at personalet er 
imødekommende og nogle gode samarbejdspartnere. Jeg ville til hver en tid anbefale Børnegården.  

 
 

 Det er dygtige og søde mennesker der arbejder i Børnegården. Det gælder lige fra vuggestuen, til 
mellemgruppen, til kontor og til storebørnsgruppen. Der er altid nogen klar til at hjælpe, 
vejlede/guide og støtte op om barnet. Selv om det er en stor institution, kender alle alle, og man 
bliver mødt med navn. Kan kun anbefale Børnegården.  

 
 

 God integregeret institution  
 
 

 Gode pædagoer, god tilgang, hyggelige rammer og fin alders opdeling af stuer/børn. Fed legeplads 
og et trygt sted at være med ansatte som kan lide det de laver. 

 
 



 Kompetente pædagoger, dygtig og nærværende ledelse.  

 
 

 Dejlig børnehave med søde voksne. Der virker til at være styr på tingene. 
 
 

 Det er et fantastisk sted! og personalet er altid imødekommende og lytter til børn og forfældre.  
 
 

 De er gode til at se børnene og giver præcis det de har brug for. De er fleksible og 
imødekommende.  
 

 
 Børnegården er er dejligt sted - vores oplevelse er at huset kan rummme alle børn og alle børn 

trives. Skulle der være en enkelt ting, så ville vi ønske at der være ture ud af huset. 
 
 

 Jeg ville rigtig gerne svare ja da jeg overordnet set synes at institutionen er god. Fantastiske 

muligheder ift åbningstider og dejlig med et bredt mix af kultur og børn. Men som besvaret tidligere 

er føler jeg ikke at institutionen "forstår" mit barn. Så MIT svar bliver nej. 
 
 

 Fordi børnehaven er dygtige til at imødekomme både forældre og børnenes behov. Samt varetager 
en god udvikling af børnene  
 
 

 Vi har i institutionen mødt søde ogomsorgsfulde pædagoger. De er Forstående, hjælpsomme og 
imødekommende.  
De er kompetente på både det almindelige pædagogiske niveau, men også på det special 
pædagogiske. Vores datter har nogle specielle behov og vi har KUN mødt velvilje for at få løst disse 
udfordringer. Vi  er dybt taknemmelige.  
 

 
 Jeg er rigtig glad for mit barns vuggestue.. De er åbne og har altid tid til at tage en snak om vigtige 

ting. 

 
 

 Der er virkelig styr på at det pædagogiske, samt fokus på børnene, også socialt 
 

 
 Super søde pædagoger, imødekommende og både roser og anerkender mit barn. Hvis jeg har brug 

for at snakke, så tager de sig altid tiden til det. 
 
 

 Jeg er i tvivl. Jeg oplever ikke at der er nok tid til børnene. Jeg mangler at flere “voksne” er bedre 
til at være der for vores børn. Både at have hjertet med men også at se det enkelte barn.  

Om det er mangel på uddannelse eller andet, ved jeg ikke.  
Men derudover er de rigtig søde og de gode “voksne”, trækker rigtig meget op. Jeg sidder desværre 
også med følelsen af, om mit barn bliver set og trøstet godt nok.  
 
 

 Jeg har et barn der elsker at komme der hver dag. Der er selvfølgelig dage hvor det er svære. Men 

han har altid haft en stor tilknytning og glæde til enkelte voksne i både mellem og store gruppen 
 
 

 Dygtigt personale der ved hvad hvert barn har behov for. 
 
 

 Gode faste kontaktpersoner der kender barnet og er tilstede.  

 
 



 

 

Får du den information du skal bruge i Tabulex? 

 

Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar 
 Tror ikk tabulex bliver brugt så meget 
 Syntes Tabulex er svært st bruge, så bruger det blot til at se på billeder og rette afhentningstider 
 Jeg bruger kun tabulex til af melde børn syge (hvis jeg husker det) 

 Jeg ville ønske der var en app i stedet for så jeg hurtigere og oftere tjekkede 
 Private beskeder vedr. speciale aftaler bliver overrakt personligt. 

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? 

 

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet 
 Det hele efter behov 
 afleveringssituationer 
 Og formentlig også alt det andet hvis vi havde brug for det. 

 Samt andre væsentlige emner, hvis jeg efterspørger dette 
 God eller dårlig dag. 
 Ting de oplever kan have en positiv effekt på vores datters udvikling og trivsel. 

Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit 

barns udvikling og hvordan kan du bruge den? 
 
 

 Det har været omkring adfærd og venskaber 

 
 

 Hvordan jeg hjælper min søn bedst på vej til at komme i storbørnegruppen.  
 
 



 Sprog. Udtagelser. Hvordan det kan trænes.  

  
 
 

 Ingen informationer, da jeg henter min søn efter 16... standard-svaret "jeg har kun lige haft din søn 
15 min". Derfor ved jeg som forældre aldrig hvad min søn har oplevet gennem dagen eller om 

personalet får fulgt  vejledningen fra talepædagogen. Jeg får ingen opdatering omkring hans 
sproglige udvikling og hvordan de som personalet opmuntrer ham til at blive bedre go booste hans 
selvtillig heraf.  
 
 

 Hvordan jeg bedst kan møde mit barn i svære situationer for ham 

 
 

 Vedrørende skoleparathed og sprog. Som forældre ser vi jo ikke vores datters daglige gøren og 
laden i de sociale sammenhængebørn imellem, så det har været givtigt at få deres mening. 
 
 

 Motorisk udvikling 

 
 

 Til brug hhemme 
 
 

 sprog 
 

 
 Personalet bekymrer sig om mit barns sprog. Jeg er ikke bekymret, men blev rådet til at få ham 

tjekket hos ørelægen. Det har vi gjort. Spild af tid, for han hører fint. Nu am der så sættes ind med 
talepædagog for udtalelser skyld. 
 
 

 Min søn går nogle gange rundt og laver lyde, og stopper ikke når man beder ham om det. Vi har 
oplevet det hjemme, og de oplever det også i børnehaven. Hans pædagog tog problemet op med 
mig, og hun mener at han gør det ufrilligt, og mente at det var noget vi bør holde øje med, og evt. 

få en ergoterapeut til at se på. Det har selv sagt gjort mig ret bekymret, men har også givet mig 
anledning til at observere på hvornår han gør det. Typisk gør han det når han bliver stresset eller er 
overstimuleret. 
 

 
 Jeg oplever at vejledningerne ikke altid er nuancerede og vidensbaserede nok. Eks omkring sprog 

eller mad. Tilgangene er ofte for rigide og uopdaterede, så jeg kan desværre sjældent aktivt bruge 
det - samarbejdet omkring mit barn er tilgengæld godt, og vi har god kommunikation. 
 
 

 Vejledning til motorisk udvikling 

 
 

 Hvordan vi kan støtte vores barn/børn i deres emotionelle udvikling, samt styrkelse af sociale 
kompetencer. 
 
 

 At det er godt jeg skal holde fast i mine regler/krav selvom barnet går gennem en svær tid. 
Det er virkelig dejligt at de støttet op om os voksne også 
  
 
 

 Mit barn på fire år er meget selvstændig og dygtig sproglig, hun vil gerne bestemme om være den 
styrende. Vi har snakket om hvordan hun agerer med de andre børn, er hun kun den der 

bestemmer og hvordan er hendes opførsel generelt overfor de andre børn. Det har været rart for 
mig at høre fordi hun hjemme helst er centrum og noget grænsesøgende.  



 

 
 Se svar på det første spørgsmål - projekt Blefri af 4-årig dreng.  

 
 

 Senest vi snakkede, handlede det om noget sygedom, hvor jeg blev “vejledt” på noget som jeg i 

forevejen god vidste. 
Dialogen var fin, så derfor er der intet negativitet ud fra den situation 
 
 

 Ja det kan jeg bestemt.   
De ser jo barnet på en anden måde i institutionen.  

 
 

 Jeg har senest snakket med personalet om motorik. Jeg benytter mig af de gode råd jeg får med på 
vejen. Jeg sætter stor pris på, at få et par gode råd, eller lytte til deres oplevelser. 
 
 

 Min dreng på 4 bliver nogengange meget hidsig, og sidder og græder/skriger/ødelægger ting. Jeg 

snakkede med Ranva (som helt sikkert ikke staves sådan) og hun gav mig gode råd. Men det der 
især satte sig fast var, at den tid jeg bruger på “problemet” nu, “vinder” jeg senere. Det hjælper 
rigtig meget at tænke sådan, når man står i situationen.  
  
På uglerne er de stjerner til at støtte op om min dreng, der har søvnproblemer om aftenen (hjælper 
bl.a. Med at vække ham kl. 14 på min opfordring) Han har også været meget lang tid om at 
begynde at snakke, og hvis man læser på nettet, så kan man helt sikkert finde en diagnose eller 4 

der passer på ham, men uglerne har været så gode til at fortælle mig, at det skal nok komme, han 
fejler ingenting. Og nu er det hele på vej. Det har været en kæmpe hjælp, at de altid kan komme 
med konkrete eksempler på hans opførsel, der har gjort os forældre trygge.  
 
 

 I forhold til udfordringer med at få barnet til at høre og indgå i daglige familiesammenhæng. Barnet 

udvikles så meget på andre parametre, så det kan have svært ved at mestre alle krav. Detfor 
vejledte personalet til at vælge vores "kampe" og rose positiv opførsel. 
Men vi har fået vejledning i flere situationer fx. Hente situationer, hvor vi skulle være langt mere 

konsekvente og mindre eftergivende når barnet ikke vil med hjem.. 
 
 

 Kontakt med en kommunal ergoterapeut ang motorik.  

 
 

 Min datter er så småt i gang med at være ble-fri. Og der rådgiver personalet om, hvilke bleer, vi bør 
købe samt hvor min datter er på vejen til at være renlig. 
 
 

 Bortset fra små positive oplevelser talt om i døren så har vi haft 1 desideret møde med en af 

pædagogerne. Helt standset møde i forbindelse med opstart og trivsel. 
 
 

 Vores barn har haft en stejl udviklingskurve i positiv retning efter skifte fra skovbørnehuset og vi 
har haft en god 3 mdr. Samtale hvor vi har gennemgået udviklingen om hvad vi skal gøre bedre 
samt hvad der går rigtigt godt. Denne form for samtale har vi aldrig haft i skovbørnehuset da vores 

barn har haft minimal voksen kontakt der og det er en af grundene til skiftet.  
 
 

 Vi har et tæt samarbejde ang vores datters ADHD og motorik.  
Primær pædagog har prøvet forskellige tiltag for at afhjælpe at vores datter sidder uroligt, og 
dermed bliver skæv i ryggen, og disse tiltag og "forsøg" biver vi altid informeret grundigt om.    
 

 



 Husker jeg ikke 

 
 

 Vi er fhv nye i Børnegården, men fik hurtigt talt om sprog og motorik, og fik bl.a. oplysning omkring 
motoriske øvelser vi også kunne gøre hjemme 
 

 
 At mit barn skal begynde at starte på at smide bleen. Det er rigtig aktuelt og rart. 

 
 

 Om indkøring af mit barn. Jeg føler ikke at de er lydhør omkring mit ønske om indkøring af mit 
barn. De vil have det skal gå stærkere end jeg ser er godt for mit barn. Jeg vil ikke skulle 

argumentere for hvad jeg mener er bedst for barnet.  
Derudover bliver der vejledt lidt for meget uden at have efterspurgt det feks ift brug af sut eller 
søvn.  
Det er rart at få gode råd, hvis man efterspørger.  
 
 

 Vejledning ift udfordringer vedr alder, søvn, spisesituationer. Kontakt til 

ergoterapeut/motorikkonsulent.  
  
 
 

 Hvilke sætninger, vi som forældre kan bruge hjemme til at hjælpe og styrke vores barn i ulvetimen 
eller søskendekonflikter bla.  
 

 
 Barnet velbefindende under seperation  

 
 

 
 

Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være? 
 

 
 Jeg har intet at tilføje 

 
 

 Ingen ting, jeg er fuldt ud tilfreds som tingene er nu 
 
 

 Ingenting  
 

 
 Der skulle også være weekend pasning for os der arbejder i butik 

 
 

 At barnet ved opstart i børnehave fik lov at sove efter behov, i stedet for at blive vækket. Da det i 
den første periode var en stor omvæltning i forvejen, da vores datter kom fra dagpleje.  
 

 

 Madordning, så det ikke skal smøres madpakker 
 
 

 1. faste rammer 
2. pædagogiske rutiner på stuen 

3. gå turer (sker kun i vuggestuen), mellemgruppen sendes ud på legepladsen  
4. et lydhør personale, der respekterer det forældrene siger 
5. Når der bliver lagt en plan for et barn med sproglige udfordringer, skal det tages seriøst og 
arbejdes med. Det sker heller ikke 



6. Når et barn i mellemgruppen bruger ble, får barnet muligheden for selv at bestemme om 

han/hun vil på wc i løbet af dagen, de andre hvor børn der er ble-fri har ikke noget valg. Det 
kommer bag på mig, at personalet ikke er mere interesseret i at hjælpe forældrene og barnet i 
hverdagen med at træne wc, når det nettop er disse ting de lover inden start i mellemgruppen. Det 
er decideret en modarbejdelse af forældren, der øver derhjemme og mellemgruppen ødelægger 
rutiner, da de ikke kan magte opgaven 

 
 

 Flere ressourcer til tur dage  
 
 

 Umiddelbart ingenting. 

 
 

 Intet at lave om på 
 
 

 Mere personale om morgenen 

 

 
 Mad til børnene i børnehaven. 

 
 

 Vi er tilfredse 
 
 

 . 
 
 

 Mad i bærnehave 
 
 

 ingenting 
 
 

 .? 
 
 

 Normering. Der skulle være færre børn til ligeså mange voksne. 

Og så ville jeg indføre skofrit område alle andre steder end i entréen. Også for forældrene. 
 
 

 Ikke noget  
 
 

 Jeg har allerede valgt at ændre noget - min søn flytter i næste måned til en anden børnehave. 

Dette gør jeg af flere årsager: 
- jeg kunne ikke få en søskendeplads til hans lillebror i Børnegården 
- jeg er utilfreds med at personalesituationen i hans stue ikke bliver løst 
- jeg savner nogle visioner omkring hvad Børnegården vil med sig selv. For mig ligner det ren 
opbevaring og konfliktløsning. Der hvor han skal hen har de nogle klare holdninger omkring hvad 
det er de vil med deres dagtilbud. 

 
 

 Mere viden omkring nuancerne, særligt omkring kost og kultur. 
 
 

 Bedre normering, flere  voksne 
Madordning 

 
 



 Nogle gange føler jeg at “nogle” af personalet er lidt barske/strenge.  

 
 

 Større stuer! Flere retningslinjer som tager udgangspunkt i den enkelte i stedet for kollektive 
retningslinjer. 
  

 
 

 Der skulle være en nul sukker politik!!  
Ud over at det var en kamp uden lige at få dem til at høre efter med hans morgenmad, så fandt jeg 
- efter mange måneder - også ud af, at børnene af og til får slikposer dernede-bl.a. hver fredag 
aften for døgnbørnene. 

Det var jeg ikke blevet informeret om da han startede dernede og det havde jeg aldrig givet accent 
til. 
De får simpelthen alt for meget slik og søde sager 
 
 

 Bedre info om nye mennesker i huset, f. Eks studerende, praktikanter ol.  

 

 
 Der er meget stor udskiftning af voksne, både pædagoger og medhjælpere. Min søn har fået skiftet 

alle voksne på stuen ud inden for en halvt år. Heldigvis er der stabile voksne på de andre stuer, så 
det er jo ikke fordi alle er fremmede, men det er trods alt hans egne voksne på egen stue, han har 
mest at gøre med.  
 Det er hårde odds for sådan et lille menneske. Min søn er heldigvis robust og god til at danne 
relationer, men for et mere sensitivt barn, kan det være hårdt.  

 
 

 Stabiliteten på stuen har været uacceptabel, ledelsen har også tilkendegivet at det ikke har været 
godt nok. 
Desværre har der lige igen været endnu et skift og det er en reel bekymring at vores barns tid i 
storbørns gruppen bliver det samme. 

Indenfor de sidste seks måneder har der været, en pædagog der har sagt op og en der er gået på 
barsel. 
En medhjælper som er startet studie og endnu en, som jeg ikke kan huske grundlaget for, hvorfor 

hun ikke længere er der. 
Jeg tror på at ledelsen, gør deres bedste, men det har ikke været godt nok og derfor har vi også 
snakket om at flytte vores barn inden skiftet til storbørns gruppen. 
 

 
 mere fleksibilitet 

 
 

 Normering. Jeg vil da gerne have der skulle være flere pædagoger på stuen, for nogen gange 
fungerer det bare ikke, pg der er alt for meget kaos og det smitter i høj grad af på børnene.  
 

 
 Jeg ville ikke ændre på noget.  

 
 

 Ingen ventetid på søskendepladser ;-)  
 

 
 Ikke noget 

 
 

 Mad og frugt ordning.. Mere ro 
 
 



 Større etnisk forskellighed i bestyrelsen. Det er rent dansk og afspejler ikke børnegruppen.  

 
 

 Større stue 
 
 

 intet  
 
 

 Det vil jeg ikke.  
 
 

 Flere ture ud af huset  
  
 
 

 Fysisk ville det være rart med mere lys i gangene. 
Mere fokus på udeliv og natur. 

Mere fokus på følelser og hvad man gør med dem. 

Opstramning på kost (sukker) 
 
 

 Jeg tænker at den nuværende børnehave er refererencen. De udvikler børnene både motorisk, 
sproglig og almen dannelse.  
 
 

 Jeg tror ikke at der på nuværende tidspunkt er noget jeg ville ændre. 
 
 

 Intet 
 
 

 Færre børn pr. institution - dette er generelt. Vores dagstilbud gør det super. 
  
 

 
 Intet jeg kan komme i tanke om på stående fod. 

 
 

 Bedre uddannelse af personalet i psykologi og psykologisk og mental udvikling.  
Flere hænder.  
Fuld Madordning.  
I vuggestuen er der frugt til formiddag og lidt til eftermiddag - det oplever jeg ikke at kunne stille 
mit barns sult.  
 
 

 Madordning. 
Information og uddannelse om brug af skældud. 
 
 

 Flere hænder til de stakkels voksne, der i nogle timer er alene med mange børn 
 

 
 Nej 

 
 

 
 



Samlet status 

 


