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I hvilken institution er dit barn indskrevet?
Kun ét svar

Dagplejen Bagperronen
Dagplejen Myretuen
Dagplejen Nordstjernen
Børneinstitutionen Broparken
Børnehaven Bybjerget
Vuggestuen Bybjerget
Børnehuset Carlsro
Vuggestuen Carlsro
Børneinstitutionen Egegården
Børnehuset Elvergården
Børnehuset Espelunden
Børnehuset Græshoppen
Børnehuset Islemark
Børnehuset Kompasset
Børnehuset Mælkevejen
Børnehaven Nyager
Børneinstitutionen Regnbuen
Børneinstitutionen Rønneholm
Børneinstitutionen Skanderup
Børneinstitutionen Skibet
Børnehuset Slottet
Børneinstitutionen Solen
Børnehuset Solsikken
Børneinstitutionen Søtorp
Børnehuset Tjørneparken
Friluftsbørnehaven Valhøj
Børneinstitutionen Æblehaven
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100%
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Hvor længe har dit barn været indskrevet i dagtilbuddet?
Kun ét svar

6 måneder eller kortere tid
7‐11 måneder
1‐2 år
3‐4 år
5‐6 år
7 år eller længere tid
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100%

8%
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Hvilke﴾t﴿ sprog taler I mest derhjemme? ﴾højst to svar﴿
Gerne flere svar

Dansk
Andet sprog
Ønsker ikke at oplyse
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Hvad er dit barns køn?
Kun ét svar

Dreng
Pige
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Hvad er dit barns alder? Notér venligst alder pr. dags dato.
Kun ét svar

‐ Vælg fra listen ‐
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Spring:
5=1 GOTO 6
5=2 GOTO 6
5=3 GOTO 6
5=4 GOTO 7
5=5 GOTO 7
5=6 GOTO 7
5=7 GOTO 7
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100%
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Mad i institutionen/dagplejen
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Hvor tilfreds er du samlet set med maden i institutionen/dagplejen?
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Spring:
6=*/1 OR 6=* GOTO 9
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Frokostmåltid
Tilbydes der et frokostmåltid til dit barn i institutionen?
Kun ét svar

Ja
Nej
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Frokostmåltid
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet?
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Den pædagogiske indsats
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Aktiviteterne i dagligdagen
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Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ﴾fx vise hensyn og
forståelse for andre og indgå i grupper﴿
Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling
Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad
Personalets omsorg for dit barn
Personalets faglige niveau
Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barns behov
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Samarbejdet med personalet
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet
Personalets lydhørhed over for dine synspunkter
Stabiliteten blandt personalet på dit barns stue
Personalets modtagelse af dit barn ved aflevering
Personalets måde at sige farvel til dit barn ved afhentning
powered by defgo®

0%

info

Ryd felter

< Tilbage

Næste >

100%

43%

11 af 24.

Børnene imellem
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene
Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn
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De fysiske rammer
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Åbningstiderne
De fysiske rammer indendørs ﴾legetøj, lokaler, inventar, plads mv.﴿
De udendørs faciliteter ﴾legeplads og lignende﴿
Rengøringsstandarden
Indeklimaet ﴾fx temperatur, luftforhold og lugt﴿
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Pædagogiske aktiviteter
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Personalets fokus på arbejdet i og med naturen
Institutionens indsats for at understøtte børnenes viden om og glæde ved naturen
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Samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet om dit barns sproglige
udvikling
Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling
Personalets fokus på at inddrage science i hverdagen ﴾med science menes fx.
naturfænomener, tal og former﴿
Institutionens indsats for at understøtte børnenes nysgerrighed omkring science
Orientering om arbejdet med indsatsområdet kulturhistorie ﴾fx livet i gamle dage,
historiefortælling, gamle sanglege﴿
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Din samlede tilfredshed
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?
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Fleksibilitet og valgmuligheder
De følgende spørgsmål omhandler fleksibiliteten og valgmulighederne i kommunen.
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Fleksibilitet og valgmuligheder
Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn? – fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution?
Kun ét svar

Ja
Nej
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Fleksibilitet og valgmuligheder
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Den digitale pladsanvisning
Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere
Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune
BørneIntra ﴾samlet set﴿
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Fleksibilitet og valgmuligheder
Hvor tilfreds er du med:
Kun ét svar i hver linje

Tilfreds
Meget tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ ikke
relevant

Afstanden til daginstitutionen/dagplejen
Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder
Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen
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Valg af institutionsplads
De følgende spørgsmål omhandler valg og skift af institutionsplads
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100%
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Valg af institutionsplads
Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje?
Kun ét svar

Den var 1. prioritet
Den var 2. prioritet
Den var 3. prioritet
Pladsen var 4. prioritet eller lavere
Pladsen var uønsket
Havde ingen særlige ønsker
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Valg af institutionsplads

I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller ”naturlige” skift pga. overgang til fx børneh
Kun ét svar

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
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Valg af institutionsplads
Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til?
Kun ét svar

Dagpleje
Vuggestue
Aldersintegreret institution
Børnehave
Friluftsgruppe/skovgruppe
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Valg af institutionsplads
Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads?
Gerne flere svar

Manglende trivsel
Den pædagogiske indsats
Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud
Samarbejdet med institutionens personale
Børnesammensætningen
Andre årsager:
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Eventuelle kommentarer

Gerne flere linjer
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