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1 FORORD

I Horsens Kommune har vi ambitioner for alle børn og unge. Alle børn skal have en god start på livet,
og alle børn og unge skal have en uddannelse og et godt og meningsfyldt liv. For at vi kan lykkes med
ambitionen, kræver det en høj kvalitet i kommunes dagtilbud og skoler.

Kvalitetsrapporterne giver en status på kvalitetsudviklingen i dagtilbud og skoler i Horsens Kommune.
Dette gøres ud fra de politiske fastlagt målområder: Læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse.

Arbejdet med kvalitetsrapporter
Kvalitetsrapporterne er sammen med kvalitetsaftalerne en del af den samlede styringsmodel for
dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune. I kvalitetsaftalerne fastsættes resultatmål for
henholdsvis dagtilbud- og skoleområdet, mens kvalitetsrapporterne giver en status på, hvorvidt disse
resultatmål er opfyldt.

Der udarbejdes kvalitetsrapporter på to niveauer. For det første udarbejdes der en kvalitetsrapport på
kommunalt niveau. Kommunekvalitetsrapporten er hovedsageligt et politisk redskab, som beskriver
dagtilbuddenes gennemsnitlige kvalitet.

Derudover udarbejdes der en kvalitetsrapport for hvert enkelt kommunalt dagtilbud i Horsens
Kommune. Dagtilbudskvalitetsrapporten giver en status på de resultatmål, som dagtilbudschefen og
dagtilbudslederen har fastlagt ved indgåelsen af kvalitetsaftalen i foråret 2016. Resultatmålene
omhandler de samme indikatorer som kommunekvalitetsaftalen, men dagtilbuddets konkrete
resultatmål kan afvige fra resultatmålene på kommuneniveau, så resultatmålene passer til
børnegruppen i det enkelte dagtilbud.

Formålet med dagtilbudsrapporten
Dagtilbudskvalitetsrapporten præsenterer data for det enkelte dagtilbud i Horsens Kommune. Rapporten
giver dagtilbuddet og dagtilbudschefen viden om, på hvilke målområder det går godt, og hvilke
målområder, der kræver ekstra fokus. Rapporten er således et redskab til at få overblik over, hvor der
skal handles og arbejdes fremadrettet for at sikre positiv udvikling og positive resultater både med
hensyn til børnenes læring, trivsel og personlige mestring.

Dagtilbudskvalitetsrapporten vil indgå i baggrundsmaterialet, når der skal udarbejdes nye
kvalitetsaftaler i foråret 2018.

Læsevejledning
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i de gældende kvalitetsaftaler arbejdes med resultatmål
indenfor målområderne læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse. Dagtilbudskvalitetsrapporten
er opdelt i ét afsnit for hver af disse målområder.

Resultatmålene for hvert målområde uddybes i kommunekvalitetsrapporten, som kan findes på Horsens
Kommunes hjemmeside. De konkrete resultatmål for hvert dagtilbud kan afvige fra
kommunekvalitetsaftalen. Dagtilbuddets resultatmål fremgår af dagtilbuddets kvalitetsaftale.
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Norm

0% 25% 50% 75% 100%

5% 10% 85%

2 RESULTATER

2.1 BØRNENES SPROG

2.1.1 Sprogvurderinger og gennemsnitsscore

2.1.1.1 Antal sprogvurderinger, Daginstitution Bankager

2.1.1.2 Gennemsnitsscore, Daginstitution Bankager

2.1.2 Fordeling på indsatsgrupper, 3-årige

2.1.2.1 Normfordeling
 

2017 2016 2015

3-årige 82 70 71

5-årige 65 56 95

Børnehaveklasse, gruppetest* - 95 76

Børnehaveklasse, individuel test* - 0 0

Samlet 147 221 242

* Resultaterne for børnehaveklassen er resultaterne fra Bankagerskolen. Det er derfor ikke nødvendigvis præcist de samme børn, der
er blevet sprogvurderet i Daginstitution Bankager og på Bankagerskolen. Resultater for 2015 og 2016 svarer henholdsvis til skoleåret
2015/2016 og 2016/2017. I skoleåret 2017/2018 er skolerne overgået til det nye sprogvurderingsmateriale, som ikke er
sammenligneligt med det gamle sprogvurderingsmateriale. Resultaterne heraf indgår derfor ikke i tabellen. I Horsens Kommune
gruppetestes alle børnehaveklasseelever, og når det vurderes relevant foretages der efterfølgende en individuel test, oftest i det
tilfælde hvor gruppetesten viser, at et barn har behov for en særlig eller fokuseret indsats.
Kilde: Rambøll Sprog

2017 2016 2015

3-årige 51,1 45,4 45,9

5-årige 65,0 61,4 57,2

Børnehaveklasse* - 65,7 60,4

* Resultaterne for børnehaveklassen er resultaterne fra Bankagerskolen. Det er derfor ikke nødvendigvis præcist de samme børn, der
er blevet sprogvurderet i Daginstitution Bankager og på Bankagerskolen. Resultater for 2015 og 2016 svarer henholdsvis til skoleåret
2015/2016 og 2016/2017. I skoleåret 2017/2018 er skolerne overgået til det nye sprogvurderingsmateriale, som ikke er
sammenligneligt med det gamle sprogvurderingsmateriale. Gennemsnitsscoren er beregnet på baggrund af gruppetest i
børnehaveklassen. Hvis et barn både har fået foretaget en gruppetest og en individuel test efterfølgende, vil det kun være den
individuelle test, der indgår i beregningen af gennemsnitsscoren.
Kilde: Rambøll Sprog

Kilde: Rambøll Sprog
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

Dagtilbuddet, 2015

Dagtilbuddet, 2016

Dagtilbuddet, 2017

Kommunen, 2017

0% 25% 50% 75% 100%

13 10 77

10 11 79

10 4 87

16 9 75

 

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

Piger i dagtilbuddet i 2015

Drenge i dagtilbuddet i 2015

Piger i dagtilbuddet i 2016

Drenge i dagtilbuddet i 2016

Piger i dagtilbuddet i 2017

Drenge i dagtilbuddet i 2017

Piger i kommunen i 2017

Drenge i kommunen i 2017

0% 25% 50% 75% 100%

17 3 80

8 17 75

11 13 76

9 9 81

10 5 85

10 2 88

16 8 76

16 10 74

2.1.2.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 3-årige
 

2.1.2.3 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 3-årige opdelt på køn
 

Kilde: Rambøll Sprog

Kilde: Rambøll Sprog
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Ikke placeret

Dagtilbuddet, 2017

Daginst. Bankager, Humlebien

Daginst. Bankager, Krokushaven

Daginst. Bankager, Trækronen

0% 25% 50% 75% 100%

10 4 87

9 3 88

19 81

6 6 88

Antal
svar

82

32

16

34

 

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Norm

0% 25% 50% 75% 100%

5% 10% 85%

 

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

Dagtilbuddet, 2015

Dagtilbuddet, 2016

Dagtilbuddet, 2017

Kommunen, 2017

0% 25% 50% 75% 100%

2 7 91

4 9 88

3 8 88

6 9 84

2.1.2.4 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 3-årige opdelt på husniveau
 

2.1.3 Fordeling på indsatsgrupper, 5-årige

2.1.3.1 Normfordeling
 

2.1.3.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 5-årige
 

Kilde: Rambøll Sprog

Kilde: Rambøll Sprog

Kilde: Rambøll Sprog
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

Piger i dagtilbuddet i 2015

Drenge i dagtilbuddet i 2015

Piger i dagtilbuddet i 2016

Drenge i dagtilbuddet i 2016

Piger i dagtilbuddet i 2017

Drenge i dagtilbuddet i 2017

Piger i kommunen i 2017

Drenge i kommunen i 2017

0% 25% 50% 75% 100%

2 4 94

2 11 86

13 88

6 6 88

3 97

3 17 79

6 8 85

6 10 84

 

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Ikke placeret

Dagtilbuddet, 2017

Daginst. Bankager, Humlebien

Daginst. Bankager, Krokushaven

Daginst. Bankager, Trækronen

0% 25% 50% 75% 100%

3 8 88

25 75

7 89 4

7 3 90

Antal
svar

65

8

27

30

2.1.3.3 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 5-årige opdelt på køn
 

2.1.3.4 Fordeling på indsatsgrupper i procent for de 5-årige opdelt på husniveau
 

Kilde: Rambøll Sprog

Kilde: Rambøll Sprog
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Daginstitution Bankager, 2014 Daginstitution Bankager, 2017

Horsens Kommune, 2017

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

Dit barns forhold til de andre børn*

Personalets indsats for at begrænse 
drillerier mellem børnene

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

Personalets indsats til at skabe 
kontakt mellem dit barn og de øvrige 
børn

Den begejstring og livsglæde, dit barn 
udviser*

1 2 3 4 5

4,3

4,2

4,3

4,1

4,2

4,2

4,0

4,0

4,1

4,1

4,0

4,2

4,0

4,0

4,1

4,4

4,3

4,4

2.2 BØRNENES TRIVSEL OG PERSONLIGE MESTRING

2.2.1 Trivsel

2.2.1.1 Trivsel, Daginstitution Bankager
 

* Angiver, at spørgsmålsformuleringerne er ændret fra undersøgelsen i 2014 til undersøgelsen i 2017. Dette er uddybet i bilaget.
Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse, 2017
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Daginstitution Bankager, 2014 Daginstitution Bankager, 2017

Horsens Kommune, 2017

Personalets indsats for, at dit barn 
lykkes med noget svært eller nyt (at 
dit barn bliver ved, ikke giver op, er 
ihærdig)*

Personalets indsats for at lære dit 
barn at blive selvhjulpen*

Personalets indsats for at lære dit 
barn at håndtere konflikter*

Personalets indsats for at udvikle dit 
barns sociale kompetencer

1 2 3 4 5

4,0

4,0

4,1

3,9

4,1

4,2

3,6

3,8

4,0

4,2

4,1

4,3

2.2.1.2 Trivsel, opdelt på husniveau, 2017

2.2.2 Personlig mestring

2.2.2.1 Personlig mestring, Daginstitution Bankager
 

Daginst. Bankager,
Humlebien

Daginst. Bankager,
Krokushaven

Daginst. Bankager,
Trækronen

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

4,3 4,2 4,2

Dit barns forhold til de andre børn 4,2 4,2 4,1

Personalets indsats for at begrænse
drillerier mellem børnene

4,2 3,9 4,0

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

4,2 3,9 4,1

Personalets indsats til at skabe kontakt
mellem dit barn og de øvrige børn

4,2 3,9 4,0

Den begejstring og livsglæde, dit barn
udviser

4,4 4,3 4,3

Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse, 2017

* Angiver, at spørgsmålsformuleringerne er ændret fra undersøgelsen i 2014 til undersøgelsen i 2017. Dette er uddybet i bilaget.
Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse, 2017
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2.2.2.2 Personlig mestring, opdelt på husniveau, 2017

Daginst. Bankager,
Humlebien

Daginst. Bankager,
Krokushaven

Daginst. Bankager,
Trækronen

Personalets indsats for, at dit barn lykkes
med noget svært eller nyt (at dit barn
bliver ved, ikke giver op, er ihærdig)

4,2 3,9 3,9

Personalets indsats for at lære dit barn at
blive selvhjulpen

4,3 4,1 4,0

Personalets indsats for at lære dit barn at
håndtere konflikter

4,2 3,7 3,7

Personalets indsats for at udvikle dit barns
sociale kompetencer

4,2 4,0 4,1

Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse, 2017
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3 SAMSKABELSE

3.1 ØVRIGE KVALITETSOPLYSNINGER

3.1.1 Status på samskabelsesaftaler fra 2016

3.1.2 Eventuelt nye samskabelsesaftaler

Som en del af besvarelsen vedrørende samskabelse er dagtilbudslederen blevet bedt om kort at
beskrive den eller de samskabelsesaftaler, som dagtilbuddet arbejder med. Dagtilbuddene er spurgt til,
hvorvidt deres samskabelsesaftaler fra 2016 fortsat er aktuelle, samt om de har indgået nye
samskabelsesaftaler.

Besvarelse fra 2016: Eksisterende oplysninger om samskabelse for dagtilbuddet

Daginstitutionen fortsætter arbejdet med de igangværende samskabelsesprojekter med Komediehuset og
biblioteket. Der er fokus på effekten af samskabelsen for børnenes læring, trivsel og personlige mestring.

Opfølgning i efteråret 2017: Er projektet/aftalen stadigvæk aktuel?

Nej til Komediehuset. Ja til biblioteket. Vi har stadigvæk en aftale med biblioteket, hvor vi besøger biblioteket og
hvor de løbende kommer og skifter vores bøger.

Kilde: Kommunens egen indberetning

Nye samskabelsesprojekter
som
daginstitutionen/dagtilbuddet
indgår i og som ikke er nævnt

Der er indgået nye aftaler

Hvem er samskabelsesaftalen
indgået med?

Plejecenter Præsthøjgård, Grundejerforeningerne i Bankager

Hvordan er
samskabelsesaftalen indgået?

Præsthøjgård: mundtlig, Grunderjerforeningerne i Bankager: Der arbejdes på en
skriftlig aftale

Hvilke(t) målområde(r) retter
aftalen sig mod?

Præsthøjgård: dannelse og personlig mestring, Grundejerforeningerne:
Kulturforståelse samt sammenhæng mellem fritid og hverdagen i institutionen

Beskriv kort det primære
formål  for børnene med
samskabelsesaftalen

Vi besøger plejecenteret to til tre gange om året. Vi kommer og synger danser. Vi
går luciaoptog til jul. Grundejerforeningen og institutionen lave arrangementer
sammen. Fx fællesspisning, børne loppemarked samt meget mere.

Kilde: Kommunens egen indberetning
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4 BILAG: ÆNDRINGER I SPØRGSMÅLSFORMULERINGER I
TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN FRA 2014 TIL 2017

4.1 Spørgsmål om børnenes trivsel

I kvalitetsrapporterne sammenlignes udvalgte besvarelser om børnenes trivsel og personlig mestring fra
forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017 med besvarelserne fra forældretilfredshedsundersøgelsen
2014.

Ved enkelte spørgsmål er spørgsmålsformuleringen dog ændret for at styrke kvaliteten af spørgsmålet.
I dette bilag fremgår spørgsmålsformuleringerne fra både 2014 og 2017, samt hvorvidt spørgsmålene
er ens.

Emne Spørgsmål fra 2014 Spørgsmål fra 2017 Sammenligning

Glad og tryg Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at få
dit barn til at føle sig tryg
og glad?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at få
dit barn til at føle sig tryg
og glad?

Ens

Har venner I hvor høj grad oplever du,
at dit barn har venner i
daginstitutionen/dagplejen?

Hvor tilfreds er du med dit
barns forhold til de andre
børn?

Ikke ens

Drillerier Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
begrænse drillerier mellem
børnene?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
begrænse drillerier mellem
børnene?

Ens

Plads til forskellighed I hvor høj grad oplever du,
at der er plads til
forskellighed i
daginstitutionen/dagplejen?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for, at
alle børn i børnegruppen
trives og udvikles?

Ikke ens

Sociale fællesskaber Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
skabe kontakt mellem dit
barn og de øvrige børn?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
skabe kontakt mellem dit
barn og de øvrige børn?

Ens

Begejstring og livsglæde I hvor høj grad oplever du,
at dit barn viser begejstring
og livsglæde?

Hvor tilfreds er du med den
begejstring og livsglæde, dit
barn udviser?

Ikke ens
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4.2 Spørgsmål om børnenes personlige mestring

Emne Spørgsmål fra 2014 Spørgsmål fra 2017 Sammenligning

Robusthed I hvor høj grad oplever du,
at dit barn udvikler en
større robusthed ved at gå i
daginstitutionen/dagplejen?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for, at
dit barn skal lykkes med
noget svært eller nyt (at dit
barn bliver ved, ikke giver
op, er ihærdig)?

Ikke ens

Selvhjulpen I hvor høj grad oplever du,
at dit barn bliver mere
selvhjulpen ved at være i
daginstitutionen/dagplejen?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
lære dit barn at blive
selvhjulpen?

Ikke ens

Konflikt-håndtering I hvor høj grad oplever du,
at dit barn lærer at
håndtere konflikter i
daginstitutionen/dagplejen?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
lære dit barn at håndtere
konflikter?

Ikke ens

Kan vise hensyn Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer (fx vise
hensyn og forståelse for
andre og indgå i grupper)?

Hvor tilfreds er du med
personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer (fx vise
hensyn og forståelse for
andre og indgå i grupper)?

Ens
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