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Brugertilfredshedsundersøgelsen, foretaget i april 2018, viser at Dagpasningens forældre ønsker at
blive mere inddraget omkring følgende:
 Inddragelse af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet
 Inddragelse af forældrene i dagtilbuddets aktiviteter

Mål: Hvad vil I/du opnå?

Dagpasningen ønsker at højne tilfredsheden hos forældrene, da tilfredshed altid er det bedste
grundlag ift. at skabe et godt og konstruktivt samarbejde. I brugertilfredshedsundersøgelsen for
2018 var der i alt 21% af forældrene, som generelt var utilfredse med deres dagtilbud.
Ligeledes ønskes det, at vi fremadrettet arbejder mere målrettet omkring fælles målstyring for
forældre og personale – fælles indsats og ansvar/fokus på kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene.

Tiltag: Hvad vil I/du gøre for at skabe ændringer?

Det vil hovedsageligt være til forældremøder/arrangementer, forældresamtaler samt i bestyrelsen
at forældreinddragelse kan muliggøres og optimeres. Derfor vil dette være vores udgangspunkt ift.
arbejdet med indsatsen.
Fællesleder
Der vil i september måned blive sendt en intern brugerundersøgelse ud til alle Dagpasningens
forældre. Formålet vil være mere konkret at få afdækket i hvilke aktiviteter og beslutninger, som
forældrene ønsker/forventer at blive inddraget omkring.
Resultatet heraf vil først blive bearbejdet i forvaltningen. Her vil der blive kikket på, om den
nuværende overordnede ramme vedr. forældresamarbejdet er optimalt eller om der evt. med
fordel kan laves justeringer/ændringer.
Ligeledes om forældrenes ønsker omkring inddragelse har sammenhæng med dagtilbudslovens
rammer samt ledelses, forældre og bestyrelseskompetence.
Ledelsen i institutionerne
Til alle forældremøder vil indkaldelse ske via kalendersystemet på børneintra og møderne bliver
kun afholdt, hvis der er over 50% tilslutning. På indkaldelserne skal der foreligge udførlig
dagsorden/indhold for mødet.
Der udarbejdes i hver institution et årshjul, som bliver lagt på børneintra primo januar måned
2019. Årshjulet skal indeholde datoer og tidspunkter for forældremøder, forældrearrangementer
m.m.
Institutionslederne registrerer løbende hvor mange forældre, som deltager i de årlige
forældremøder, da høj deltagelse fordrer indfrielse af mål omkring øget forældreinddragelse.

Bestyrelsen
Resultatet af den interne brugerundersøgelse vil efter bearbejdning i forvaltningen blive
videregivet til bestyrelserne, som så vil skulle planlægge et forældremøde primo marts 2019.
Udgangspunkt og indhold for forældremødet vil være den interne børneintra brugerundersøgelse
– udsendt september måned 2018.
Bestyrelserne skal løbende have fokus på at inddrage forældregruppen, når det vurderes relevant.
Dette gøres fx via brugerundersøgelser på børneintra.
Forældrene
Vi har en forventning om at der er opbakning ift. at deltage i det årlige forældremøde,
forældresamtaler samt andre møder, hvor forældreinddragelse især er muligt.
At man deltager i de interne børneintra brugerundersøgelser, som fremadrettet bliver udsendt
hvis behov.
Samt at forældrene fortsat arbejder på at gå i dialog med personalet omkring barnets trivsel og
udvikling.
Personalet
Primærpædagogerne registrerer hvor mange forældre, som deltager i de årlige forældresamtaler,
da høj deltagelse fordrer indfrielse af mål omkring øget forældreinddragelse ift. barnets trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Til forældresamtalerne sikrer personalet, at forældrenes synspunkter m.m. inddrages og at man i
samarbejde udarbejder min. 2 mål ift. barnets udvikling og trivsel. Målene lægges i barnets
samlemappe.
At personalet fortsat arbejder på at inddrage forældrene og går i dialog med dem omkring barnets
trivsel og udvikling (primærpædagogansvaret).

Tegn: Hvordan kan I/du se, at I nærmer Jer målet? Hvad vil I/du evt. registrere?

Pt. er der meget lav forældreopbakning til vores forældremøder m.m. Vi håber på at se en øget
interesse og deltagelse i vores forældremøder og årlige forældresamtaler.
Til vores årlige sociale arrangementer, sommerfest, julefest m.m. er der meget stor
forældreopbakning.
Vi skulle gerne opleve, at mange forældre er aktive ift. at svare på den/de interne brugerundersøgelser, som bliver sendt ud. Ligeledes at mange deltager i dagtilbuddenes forældremøder
samt forældresamtaler, da det er i disse fora ‘er at der er mulighed for inddragelse.

Evaluering: Hvordan evalueres der?

Der evalueres i juni måned 2019.
Alle registreringer samt resultat og evaluering af forældremødet i marts 2019 sammenfattes i hver
institution og videregives til fælleslederen.
Fælleslederen laver et skriv til Dagpasningens forældre ift. status på indsatsen samt evt. øgede
fokuspunkter.
Endelig evaluering foretages, når ny brugertilfredshedsundersøgelse er foretaget i 2020.
Er brugerundersøgelsens udfordringer i 2018 fortsat udfordringer ved ny undersøgelse?
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