
 

 

 
Det siger forældrene om Rytterkilden: 
 

”Mega gode pædagoger” Rita mor til Raphael i vuggestuen, februar 2020 

 

”Rigtig gode pædagoger. Der er hjertevarmt og trygt med mange forskellige aktiviteter og 

børnene er glade” Kirstine, mor til Sven i vuggestuen, februar 2020 

 

”Vi har altid været trygge ved at aflevere Willa, da vi oplever et trygt og kærligt miljø for 

børnene, hvor der altid er en voksne tilgængelig. Hvis vi ser bort fra indkøringsperioden den 

første måned, så har der aldrig været en dag, hvor Willa ikke ville i vuggestue. ”  
Henriette, mor til Willa, februar 2020 

 

”Vi er godt tilfredse med at have vores 2 drengen i Rytterkilden – både i vuggestuen og 

børnehaven. Personalet er gode til at håndterer alle situationer og giver god feedback. Vi 

oplever at der er en fornuftig normering i forhold til antallet af børn” 
Mathias, far til Mads i børnehaven 

 

”Vi valgte Rytterkilden fordi det var den vi syntes bedst om ift. baggrundstjek og fordi den 

ligger godt ift. skole og grønne områder. Vi oplever en institution hvor der er plads til alle. På 

vores første besøg mødte vi kun imødekommende voksne som flyttede sig med børnene. Vi 

lagde desuden vægt på at det er en dejlig rummelig børnehave med en tydelig tilgang til 

pædagogikken. ” Susan mor til Joey og Emily i børnehaven. 

 

”Der er mange børn med flere sprog, så der er mere plads til vores søn, som også har flere 

sprog. Personalet er forberedt til at arbejde med flere sprog og det er vi rigtig glade for og det 

er dejligt at vi bor tæt på” Adnan, far til Olvan i børnehaven. 

 

Fra forældretilfredshedsundersøgelsen i september 2019: 
Intet mindre end en fantastisk vuggestue” 

 

”Jeg er fuldt tilfreds med mit barns pædagoger. Det er sådan nogle skønne mennesker, som 

fortjener en medalje for deres arbejde. ” 

 

”Jeg synes mit barns pædagoger i gruppen udfører et fantastisk stykke arbejde og jeg er 

meget glad for denne vuggestue!!!” 

 

”Keep up the great work! :) We’re very sad that our son has to switch to another vuggestue 

(due to change of address and lack of convenient transportation), but we all have enjoyed the 

Rytterkilden facility and the amazing pedagogues that have been with us along the way.” 

 

”Han er næsten lige startet i Rytterkilden men har fået en så meget gladere dreng som bare 

trives der som han ikke gjorde i den gamle børnehave. ” 

 

”Vi er rigtigt glade at vores søn gå i Rytterkilden. Den måde personalet har modtaget ham og 

os er ubeskrivelig dejlig. Den måde de hilser på os hver morgen er, ja har ingen ord for det 

men mildest sagt fantastisk. Så vi er meget tilfreds med alt i vores søns børnehave. ” 

 


