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Prioriteret nedslag ifht. Forældretilfredshedsundersøgelsen september 2017. 
 

Område 2014 Antal svar 2017 Antal svar 

Dagtilbuddets 
samlede svar % 

57,8% 188 74,1% 223 

Miniflint   85% 34 

Skolestien   93,2% 41 

Østre Alle 
børnehaverne 

  68% 68 

Østre Alle 
Vuggestuen 

  68,8% 11 

Langelinie 
Børnehaven 

  72,2% 57 

Langelinie  
Vuggestue 

  54,5% 12 

 
Horsens kommune:  

 
58,7%   

  
79,5% 

 

 

 
Samlet set er 92% tilfredse eller meget tilfredse med vores dagtilbud. Den samlede tilfredshed 
steget med 12%. 
I forhold til målingen i 2014 hvor den samlede tilfredshed var på 80%. 
 
                     

Der hvor forældrene vurderer os højest (tilfreds/meget tilfreds) 2014 2017 

 Åbningstiderne 4,4 4,5 

 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 4,4 

 Den begejstring og livsglæde, dit barn udviser 4,5 4,4 

 Aktiviteterne i dagligdagen 4,3 4,3 

 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer  4,3 4,3 

             
  

Der hvor forældrene vurderer os lavest (tilfreds/meget tilfreds) 2014 2017 

 Personalets indsats for at lære dit barn at håndtere konflikter  3,7 4,0 

 Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og 
mails 

3,8 4,0 

 Rengøringsstandarden  -  4,0 

 Fysiske rammer  3,8 3,9 

 Indeklimaet  3,8 3,9  
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De områder hvor Midtbyen samlet afviger mest i forhold til Horsens kommune 
 

Positiv afvigelse % 
point 

Tilfreds / 
meget tilfreds 

 Dialog og samarbejde mellem dig/jer som forældre og personaler 0,1 4,2 

 Aktiviteter i dagligdagen 0,1          4,3 

 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 0,1 4,3 

 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 0,1 4,4 

 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov  0,1 4,2 

 

Negativ afvigelse % 
point 

Tilfreds / 
meget tilfreds 

 De fysiske rammer -0,1  3,9 

 Indeklimaet -0,1 3,9 

 Rengøringsstandarden -0,1 4,0 

 Dit barns forhold til de andre børn -0,1 4,1 

 Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet  -0,2 4,2 

 
 

Hvordan er det gået med indsatsområderne fra forældretilfredshedsundersøgelsen i 2014 og 
frem til resultaterne i 2017. 
 
 

Tilfreds / meget tilfreds 2014 2017 

 Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails  3,8 4,0 

 At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet  3,7 4,0 

 Fysiske rammer indendørs – lokaler, inventar, legetøj 3,8 3,9 

 Indeklima temperatur/luftforhold/lugt  3,8 3,9 

 Lydmiljøet ro/støj 3,7 - 

 
 
Med afsæt i den samlede besvarelserne for Midtbyen vil der blive udarbejdet en fælles proces – og 
strategiplan hvor de konkrete handlinger vil fremgå: 
 

 Personalets indsats for at lærer dit barn at håndtere konflikter 

 Kommunikation fra dagtilbuddet til forældrene 

 Indeklimaet herunder minimering af støj og øget udluftning   
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Langelinie børnehave           2017 

1. Personalets indsats for at lære dit barn at håndtere konflikter Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikation fra dagtilbuddet til forældrene  

3. Personalets indsats for at tage afsæt i dit barns behov 

4. Personalets indsats for at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 

5. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børn 

 
 
 
 
 

Langelinie vuggestue          2017 

1. At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet  Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails 

3. Personalets indsats til at skabe kontakt til dit barn og øvrige børn 

4. Dit barns forhold til andre børn  

5.  

 
 
 
 
 

Børnehaven Østre Alle 1 – 5    

1. At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails 

3.   

4.  

5.  

 
 

Vuggestuen Østre Alle   

1. At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails 

3. Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 

4. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles  

      5. 

 
 
 

Kommenterede [DR1]:  
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Vuggestuen Skolestien  

1. At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails 

3.  

      4. 

      5. 

 
 
 

Vuggestuen Miniflint  

1. At dit barn lærer at håndtere konflikter i dagtilbuddet Fælles mål i Midtbyen 

2. Kommunikationen fra dagtilbuddet til forældre – samtaler, møder og mails 

3. Dit barns forhold til andre børn  

      4. 

      5. 

 


