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Forældretilfredshed 2019 

Dagplejen 

 

 

Om undersøgelsen 

Silkeborg Kommunes Børne- og Familieafdeling har i perioden 18. januar – 4. februar 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse 

blandt alle forældre med børn i kommunens kommunale og selvejende dagtilbud. 

 

For dagplejen er spørgeskemaet sendt via de kontaktoplysninger, der er på det enkelte barn. Spørgeskemaet er derfor i langt de fleste 

tilfælde fremsendt via sms og e-mailadresse. Dette har gjort det muligt at besvare via smartphone, tablet eller computer.  

 

I den foreliggende rapport er svarprocenten udregnet ud fra hvor mange børn, der på udsendelsestidspunktet var indskrevet i 

dagplejen, og hvor mange besvarelser, der er modtaget. Svarprocenten er angivet nedenfor og på forsiden. 

 

Rapportens opbygning 

På forsiden fremgår antal besvarelser og den samlede svarprocent for dagplejen. Først vises forældrenes svar på 

prioriteringsspørgsmålet. Herefter vises i tabelform forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte spørgsmål samt den 

samlede tilfredshed opdelt på områder. Desuden sammenlignes 2019-resultaterne med 2017-resultaterne på institutionsniveau. 
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Forældretilfredshed 2019 

Dagplejen 

 

 

Tabel 1: Svarprocenter1 

  Alderslyst Ans Balle Bryrup Funder 

Antal besvarelser 27 35 49 24 39 

Svarprocent 47 % 35 % 73 % 89 % 67 % 

 

  Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvad 

Antal besvarelser 17 11 8 5 44 

Svarprocent 55 % 58 % 67 % 56 % 52 % 

 

  
Hvinningdal/ 

Buskelund 
Kjellerup Kragelund Linå/Laven 

Resenbro/ 
Skærbæk 

Antal besvarelser 15 55 10 12 19 

Svarprocent 71 % 68 % 77 % 80 % 56 % 

 

  Sejs/Svejbæk 
Sjørslev/ 

Demstrup 
Skægkær/ 
Lemming 

Sorring Syd/midtbyen 

Antal besvarelser 18 10 30 9 41 

Svarprocent 55 % 83 % 71 % 64 % 69 % 

 

 

 

                                           
1 Tabellen angiver, hvor mange forældre der har gennemført hele spørgeskemaet 

Den samlede 

dagpleje 

Antal besvarelser: 565 

Svarprocent: 58,3 % 
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Forældretilfredshed 2019 

Dagplejen 

 

 

  
Thorning 

Skræ/Hvam 
Them Vinderslev Virklund Voel 

Antal besvarelser 11 19 9 18 20 

Svarprocent 39 % 59 % 64 % 51 % 71 % 
 

 

Prioritering ved tildeling af flere midler til dagtilbudsområdet 

Forældrene præsenteres for det scenarie, at dagtilbudsområdet får tildelt flere penge. På den baggrund bedes de angive, hvordan de 

ville foretrække, at midlerne fordeles på følgende tre tiltag.  

- Udvidelse af den ugentlige åbningstid 

- Mere pædagogisk personale 

- Reduktion af dage, hvor dagtilbuddet har lukket 

Tabellen nedenfor viser på for hele dagplejen, hvor mange procent af forældrene, der har valgt de enkelte tiltag som deres 

førsteprioritet. 

Tabel 2: Andelen af forældre, der har valgt følgende som førsteprioritet  

 Antal svar Procent 

Reducering af lukkedage 138 24,4 % 

Mere pædagogisk personale 240 42,5 % 

Udvidelse af åbningstider 187 33,1 % 

 

 



 

5 
 

Forældretilfredshed 2019 

Dagplejen 

 

 

Resultater fordelt på områder 

På de følgende sider følger en tabelvisning (Tabel 3a-3e) over de enkelte dagplejeområders resultater på de stillede spørgsmål. Yderst 

til højre i kolonnen vises også resultat for kommunen samlet. Slutteligt fremgår resultaterne på spørgsmål vedr. overvejelser om at 

skifte dagtilbudsplads. 

For tabellerne gælder følgende farvekodning, der giver en indikation af, hvor tilfredse forældrene er: 

 

Meget tilfreds – interval 5-4,5 

 

Tilfreds – interval 4,5-3,5 

 

Hverken/eller – interval 3,5-2,5 

 

Utilfreds – 2,5-1,5 

 

Resultaterne skal læses med en bevidsthed om, at svarprocenten for nogle dagplejeområder er relativt lav. Svarene i en 

totalundersøgelse som denne er således udelukkende et udtryk for holdningerne blandt de forældre, der har deltaget. 
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Tabel 3a: Resultatoverblik 

  

Alderslyst Ans Balle Bryrup Funder Samlet  

D
en

 p
æ

d
ag

o
gi

sk
e 

in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 
dagligdagen 

4,6 (4,4) 4,4 (4,8) 4,4 (4,5) 4,8 (4,8) 4,6 (4,5) 4,3 

Aktiviteter ud af huset 4,6 (4,5) 4,4 (4,8) 4,1 (4,4) 4,9 (4,7) 4,5 (4,5) 4,1 

Personalets indsats for at 
udvikle dit barns sociale 
kompetencer 

4,6 (4,6) 4,5 (4,8) 4,7 (4,6) 4,8 (4,8) 4,7 (4,5) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
sproglige udvikling 

4,6 (4,5) 4,3 (4,8) 4,5 (4,5) 4,6 (4,6) 4,6 (4,3) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
fysiske og motoriske 
udvikling 

4,6 (4,5) 4,3 (4,8) 4,4 (4,5) 4,6 (4,7) 4,7 (4,6) 4,3 

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

4,8 (4,7) 4,5 (4,9) 4,8 (4,9) 4,9 (4,9) 4,8 (4,6) 4,4 

Den tid personalet har til 
dit barn 

4,6 (4,6) 4,2 (4,7) 4,6 (4,5) 4,7 (4,6) 4,5 (4,5) 3,5 

Personalets 
nærvær/engagement i 
hverdagen 

4,6 (4,6) 4,5 (4,8) 4,6 (4,7) 4,8 (4,8) 4,7 (4,6) 4,3 

Personalets omsorg for 
dit barn 

4,7 (4,7) 4,5 (4,8) 4,8 (4,8) 4,9 (4,9) 4,7 (4,6) 4,4 

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

4,7 (4,6) 4,4 (4,8) 4,6 (4,7) 4,8 (4,7) 4,7 (4,5) 4,2 

Dit barns legestuegruppe 4,4 (4,2) 4,2 (4,6) 4,0 (4,4) 4,5 (4,5) 4,5 (4,0) 4,3 
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[resultater fortsat] 

  

Alderslyst Ans Balle Bryrup Funder Samlet  

Sa
m

ar
b

ej
d

et
 m

ed
 p

er
so

n
al

et
 

Dialogen og samarbejdet 
mellem jer som forældre 
og personalet 

4,4 (4,3) 4,4 (4,8) 4,4 (4,7) 4,7 (4,8) 4,5 (4,5) 4,2 

Jeres mulighed for at 
blive inddraget i 
beslutninger vedr. 
dagtilbuddet 

4,4 (3,9) 4,2 (4,1) 3,8 (3,9) 4,1 (4,2) 3,8 (3,7) 4,0 

Den information, I som 
forældre modtager vedr. 
aktiviteter i dagtilbuddet 

4,3 (4,1) 4,3 (4,5) 4,0 (4,4) 4,5 (4,6) 4,0 (4,1) 4,0 

Personalets lydhørhed 
overfor jeres 
synspunkter 

4,3 (4,3) 4,2 (4,7) 4,3 (4,5) 4,6 (4,5) 4,3 (4,4) 4,2 

Personalets modtagelse 
af dig og dit barn ved 
aflevering 

4,8 (4,7) 4,0 (4,9) 4,6 (4,9) 4,8 (4,8) 4,8 (4,7) 4,3 

Personalets måde at sige 
farvel til dig og dit barn 
ved afhentning 

4,6 (4,7) 4,5 (4,8) 4,6 (4,8) 4,6 (4,8) 4,8 (4,7) 4,3 

B
ø

rn
en

e 

im
el

le
m

 Personalets indsats for at 
begrænse drillerier 
mellem børnene 

4,7 (4,6) 4,6 (4,6) 4,6 (4,6) 4,8 (4,7) 4,5 (4,4) 4,2 

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

4,7 (4,7) 4,5 (4,8) 4,7 (4,7) 4,8 (4,8) 4,7(4,5) 4,2 
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[resultater fortsat] 

  

Alderslyst Ans Balle Bryrup Funder Samlet  

D
e 

fy
si

sk
e 

ra
m

m
er

 

De daglige åbningstider 4,5 (4,2) 4,3 (4,2) 4,2 (4,4) 4,1 (4,2) 4,5 (4,4) 4,4 

De fysiske rammer 
indendørs 

4,4 (4,2) 4,3 (4,6) 4,4 (4,3) 4,4 (4,2) 4,6 (4,2) 4,0 

De udendørs faciliteter 4,5 (4,3) 4,5 (4,6) 4,5 (4,3) 4,4 (4,6) 4,6 (4,4) 4,2 

Rengøringsstandarden 4,8 (4,7) 4,5 (4,7) 4,7 (4,6) 4,7 (4,8) 4,7 (4,3) 4,1 

Indeklimaet 4,6 (4,6) 4,6 (4,6) 4,7 (4,5) 4,7 (4,4) 4,5 (4,0) 4,0 

Placering af lukkedage 4,0 (3,9) 3,8 (3,9) 3,6 (3,9) 3,9 (4,0) 3,7 (3,8) 3,8 

Fl
ek

si
b

ili
te

t2
 Afstanden til 

daginstitutionen 
4,7 (4,6) 4,4 (4,7) 4,6 (4,6) 4,7 (4,8) 4,5 (4,6) 4,5 

Kommunens information 
om de forskellige 
pasningsmuligheder i 
kommunen 

3,6 (3,5) 3,6 (3,8) 3,4 (3,6) 4,0 (3,9) 3,5 (3,7) 3,6 

Sa
m

le
t Hvor tilfreds er du samlet 

set med dit barns 
dagtilbud? 

4,8 (4,5) 4,5 (4,7) 4,5 (4,7) 4,8 (4,8) 4,7 (4,6) 4,4 

                                           
2 Fuldt temanavn: Fleksibilitet og valg af dagtilbud 
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Tabel 3b: Resultatoverblik 

  

Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvad Samlet  

D
en

 p
æ

d
ag

o
gi

sk
e 

in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 
dagligdagen 

4,7 (4,1) 4,9 (4,6) 4,6 (4,6) 4,4 (4,7) 4,7 (4,3) 4,3 

Aktiviteter ud af huset 4,3 (4,0) 4,7 (4,8)  4,8 (4,4) 4,4 (4,7) 4,5 (4,3) 4,1 

Personalets indsats for at 
udvikle dit barns sociale 
kompetencer 

4,7 (4,2) 4,9 (4,8) 4,7 (4,8) 4,8 (4,8) 4,7 (4,5) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
sproglige udvikling 

 4,7 (4,0) 5,0 (4,7) 4,6 (4,6) 4,8 (4,5) 4,7 (4,5) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
fysiske og motoriske 
udvikling  

4,7 (4,1) 4,9 (4,7) 4,3 (4,7) 4,6 (4,8) 4,6 (4,5) 4,3 

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

4,9 (4,2) 5,0 (4,9) 4,9 (4,9) 4,8 (5,0) 4,9 (4,8) 4,4 

Den tid personalet har til 
dit barn 

4,6 (3,9) 4,6 (4,3) 4,7 (4,6) 4,6 (4,8) 4,5 (4,3) 3,5 

Personalets 
nærvær/engagement i 
hverdagen 

4,9 (4,1) 4,8 (4,7) 4,7 (4,8) 4,6 (4,8) 4,7 (4,6) 4,3 

Personalets omsorg for 
dit barn 

4,9 (4,2) 4,9 (4,9) 4,8 (4,9) 4,8 (5,0) 4,8 (4,7) 4,4 

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

4,7 (4,2) 4,8 (4,6) 4,9 (4,8) 4,8 (5,0) 4,8 (4,6) 4,2 

Dit barns legestuegruppe 4,7 (4,1) 4,7 (4,4) 4,8 (4,3) 4,4 (4,8) 4,2 (4,4) 4,3 
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[resultater fortsat] 

  

Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvad Samlet  

Sa
m

ar
b

ej
d

et
 m

ed
 p

er
so

n
al

et
 

Dialogen og samarbejdet 
mellem jer som forældre 
og personalet 

4,7 (4,2) 4,8 (4,6) 4,9 (4,9) 4,8 (4,8) 4,5 (4,4) 4,2 

Jeres mulighed for at 
blive inddraget i 
beslutninger vedr. 
dagtilbuddet 

4,1 (3,8) 4,4 (4,0) 4,8 (3,7) 4,3 (3,6) 4,0 (4,0) 4,0 

Den information, I som 
forældre modtager vedr. 
aktiviteter i dagtilbuddet 

4,2 (4,1) 4,7 (4,4) 4,4 (4,4) 4,2 (4,3) 4,1 (4,1) 4,0 

Personalets lydhørhed 
overfor jeres 
synspunkter 

4,8 (4,0) 4,7 (4,8) 4,6 (4,8) 4,4 (4,7) 4,4 (4,5) 4,2 

Personalets modtagelse 
af dig og dit barn ved 
aflevering 

4,8 (4,3) 4,9 (4,9) 4,9 (4,9) 4,6 (5,0) 4,8 (4,6) 4,3 

Personalets måde at sige 
farvel til dig og dit barn 
ved afhentning 

4,9 (4,3) 4,9 (4,9) 4,9 (4,8) 4,8 (5,0) 4,8 (4,7) 4,3 

B
ø

rn
en

e 

im
el

le
m

 Personalets indsats for at 
begrænse drillerier 
mellem børnene 

4,9 (4,1) 4,6 (4,6) 4,8 (4,7) 4,6 (4,8) 4,7 (4,6) 4,2 

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

4,9 (4,2) 4,7 (4,6) 4,8 (4,6) 4,8 (4,7) 4,6 (4,8) 4,2 
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[resultater fortsat] 

  

Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvad Samlet  

D
e 

fy
si

sk
e 

ra
m

m
er

 

De daglige åbningstider 4,6 (3,7) 4,6 (4,5) 4,0 (4,1) 4,0 (4,8) 4,2 (4,1) 4,4 

De fysiske rammer 
indendørs 

4,5 (3,9) 4,4 (4,5) 4,4 (4,3) 4,4 (4,7) 4,4 (4,3) 4,0 

De udendørs faciliteter 4,7 (4,0) 4,7 (4,8) 4,4 (4,3) 4,4 (4,7) 4,6 (4,4) 4,2 

Rengøringsstandarden 4,7 (4,2) 4,8 (4,8) 5,0 (4,7) 4,6 (4,8) 4,6 (4,5) 4,1 

Indeklimaet 4,7 (4,0) 4,7 (4,5) 4,9 (4,7) 4,6 (4,8) 4,6 (4,5) 4,0 

Placering af lukkedage 4,2 (3,0) 4,2 (3,5) 4,1 (3,8) 4,0 (4,7) 3,7 (3,8) 3,8 

Fl
ek

si
b

ili
te

t Afstanden til 
daginstitutionen 

4,7 (4,2) 4,9 (4,7) 4,7 (4,8)  5,0 (4,5) 4,5 (4,3) 4,5 

Kommunens information 
om de forskellige 
pasningsmuligheder i 
kommunen 

3,9 (3,3) 3,4 (3,4) 4,1 (3,2) 3,8 (4,0) 3,4 (3,6) 3,6 

Sa
m

le
t 

 

Hvor tilfreds er du samlet 
set med dit barns 
dagtilbud? 

4,7 (4,0) 4,7 (4,8) 4,8 (4,9) 4,6 (5,0) 4,7 (4,5) 4,4 
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Tabel 3c: Resultatoverblik 

  
Hvinningdal
/Buskelund 

Kjellerup Kragelund 
Linå/Lav

en  
Resenbro/S

kærbæk 
Samlet  

D
en

 p
æ

d
ag

o
gi

sk
e 

in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 
dagligdagen 

4,6 (4,4) 4,6 (4,4) 4,7 (4,9) 4,6 (4,7) 4,6 (4,5) 4,3 

Aktiviteter ud af huset 4,2 (4,2) 4,6 (4,4) 4,8 (4,8) 4,5 (4,7) 4,1 (4,2) 4,1 

Personalets indsats for at 
udvikle dit barns sociale 
kompetencer 

4,7 (4,6) 4,6 (4,5) 4,7 (4,7) 4,6 (4,7) 4,8 (4,7) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
sproglige udvikling 

4,5 (4,5) 4,6 (4,6) 4,7 (4,6) 4,6 (4,1) 4,6 (4,8) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
fysiske og motoriske 
udvikling 

4,5 (4,3) 4,6 (4,6) 4,6 (4,9) 4,1 (4,4) 4,6 (4,6) 4,3 

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

4,8 (4,8) 4,7 (4,7) 5,0 (5,0) 4,8 (4,8) 4,9 (4,8) 4,4 

Den tid personalet har til 
dit barn 

4,5 (4,4) 4,6 (4,3) 4,6 (4,8) 4,3 (4,3) 4,4 (4,5) 3,5 

Personalets 
nærvær/engagement i 
hverdagen 

4,7 (4,6) 4,6 (4,5) 4,9 (4,7) 4,8 (4,6) 4,6 (4,6) 4,3 

Personalets omsorg for 
dit barn 

4,7 (4,7) 4,6 (4,7) 4,9 (4,8) 4,9 (4,8) 4,6 (4,7) 4,4 

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

4,5 (4,6) 4,6 (4,6) 4,8 (4,8) 4,6 (4,6) 4,5 (4,6) 4,2 

Dit barns legestuegruppe 4,5 (4,4) 4,2 (4,2) 4,7 (4,6) 4,2 (4,6) 4,8 (4,4) 4,3 
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[resultater fortsat] 

  
Hvinningdal/

Buskelund 
Kjellerup Kragelund 

Linå/Lav
en  

Resenbro/
Skærbæk 

Samlet  

Sa
m

ar
b

ej
d

et
 m

ed
 p

er
so

n
al

et
 

Dialogen og samarbejdet 
mellem jer som forældre 
og personalet 

4,5 (4,4) 4,6 (4,5) 4,8 (4,1) 4,3 (4,6) 4,7 (4,5) 4,2 

Jeres mulighed for at 
blive inddraget i 
beslutninger vedr. 
dagtilbuddet 

4,0 (3,8) 4,1 (3,8) 3,7 (3,7) 3,5 (3,9) 3,4 (4,1) 4,0 

Den information, I som 
forældre modtager vedr. 
aktiviteter i dagtilbuddet 

4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,1 (4,0) 3,8 (4,4) 4,1 (4,4) 4,0 

Personalets lydhørhed 
overfor jeres 
synspunkter 

4,2 (4,1) 4,5 (4,4) 4,4 (4,3) 4,3 (4,9) 4,4 (4,5) 4,2 

Personalets modtagelse 
af dig og dit barn ved 
aflevering 

4,7 (4,5) 4,6 (4,7) 5,0 (4,9) 4,8 (4,9) 4,8 (4,7) 4,3 

Personalets måde at sige 
farvel til dig og dit barn 
ved afhentning 

4,7 (4,6) 4,5 (4,7) 4,9 (4,8) 4,8 (5,0) 4,8 (4,7) 4,3 

B
ø

rn
en

e 

im
el

le
m

 Personalets indsats for at 
begrænse drillerier 
mellem børnene 

4,7 (4,6) 4,5 (4,6) 4,9 (4,5) 4,7 (4,8) 4,5 (4,6) 4,2 

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

4,6 (4,6) 4,5 (4,5) 4,7 (4,7) 4,4 (4,6) 4,6 (4,6) 4,2 
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[resultater fortsat] 

  
Hvinningdal/

Buskelund 
Kjellerup Kragelund 

Linå/Lav
en  

Resenbro/
Skærbæk 

Samlet  

D
e 

fy
si

sk
e 

ra
m

m
er

 

De daglige åbningstider 4,3 (4,5) 4,4 (4,3) 4,3 (3,9) 4,1 (4,5) 4,5 (4,4) 4,4 

De fysiske rammer 
indendørs 

4,6 (4,4) 4,4 (4,3) 4,2 (4,5) 4,1 (4,1) 4,6 (4,4) 4,0 

De udendørs faciliteter 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,4 (4,6) 4,4 (4,4) 4,5 (4,5) 4,2 

Rengøringsstandarden 4,3 (4,6) 4,5 (4,6) 4,5 (4,9) 4,7 (4,6) 4,4 (4,7) 4,1 

Indeklimaet 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 4,5 (4,8) 4,7 (4,5) 4,5 (4,6) 4,0 

Placering af lukkedage 3,9 (3,7) 4,1 (3,9) 3,9 (3,8) 3,4 (3,7) 4,1 (3,7) 3,8 

Fl
ek

si
b

ili
te

t Afstanden til 
daginstitutionen 

4,5 (4,2) 4,5 (4,5) 4,9 (4,5) 4,3 (4,5) 4,3 (4,4) 4,5 

Kommunens information 
om de forskellige 
pasningsmuligheder i 
kommunen 

3,6 (3,2) 3,8 (3,4) 3,3 (3,6) 2,9 (3,2) 3,3 (3,4) 3,6 

Sa
m

le
t 

 

Hvor tilfreds er du samlet 
set med dit barns 
dagtilbud? 

4,6 (4,5) 4,6 (4,6) 4,8 (4,5) 4,6 (4,8) 4,6 (4,5) 4,4 
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Tabel 3d: Resultatoverblik 

  

Sejs/Svejbæk 
Sjørslev/ 

Demstrup 
Skægkær/L

emming 
Sorring Syd/midtbyen Samlet  

D
en

 p
æ

d
ag

o
gi

sk
e 

in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 
dagligdagen 

4,3 (4,4) 4,6 (4,7) 4,4 (4,4) 4,3 (4,6) 4,4 (4,5) 4,3 

Aktiviteter ud af huset 4,2 (4,4) 4,9 (4,8) 4,2 (4,3) 4,2 (4,2)  4,1 (4,4) 4,1 

Personalets indsats for at 
udvikle dit barns sociale 
kompetencer 

4,7 (4,6) 4,8 (4,8) 4,6 (4,6) 4,6 (4,5) 4,6 (4,5) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
sproglige udvikling 

4,5 (4,6) 4,7 (4,8) 4,6 (4,7) 4,4 (4,7) 4,5 (4,3) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
fysiske og motoriske 
udvikling 

4,5 (4,5) 4,8 (4,7) 4,7 (4,7) 4,3 (4,7) 4,3 (4,4) 4,3 

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

4,8 (4,9) 4,8 (4,9) 4,8 (4,8) 4,9 (4,8) 4,8 (4,7) 4,4 

Den tid personalet har til 
dit barn 

4,6 (4,4) 4,4 (4,7) 4,5 (4,4) 4,7 (4,7) 4,6 (4,4) 3,5 

Personalets 
nærvær/engagement i 
hverdagen 

4,7 (4,8) 4,6 (4,9) 4,6 (4,7) 4,8 (4,6) 4,7 (4,6) 4,3 

Personalets omsorg for 
dit barn 

4,7 (4,9) 4,7 (4,9) 4,6 (4,8) 4,9 (4,8) 4,7 (4,7) 4,4 

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

4,5 (4,8) 4,8 (4,7) 4,7 (4,7) 4,7 (4,8) 4,5 (4,5) 4,2 

Dit barns legestuegruppe 4,1 (3,7) 4,7 (4,9)  3,9 (4,2) 4,7 (4,6) 4,0 (4,2) 4,3 
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[resultater fortsat] 

  

Sejs/Svejbæk 
Sjørslev/ 

Demstrup 
Skægkær/L

emming 
Sorring Syd/midtbyen Samlet  

Sa
m

ar
b

ej
d

et
 m

ed
 p

er
so

n
al

et
 

Dialogen og samarbejdet 
mellem jer som forældre 
og personalet 

4,6 (4,7) 4,9 (4,9) 4,4 (4,6) 4,2 (4,7) 4,4 (4,6) 4,2 

Jeres mulighed for at 
blive inddraget i 
beslutninger vedr. 
dagtilbuddet 

4,1 (3,8) 3,9 (4,2) 4,1 (3,9) 3,6 (4,0) 3,6 (3,7) 4,0 

Den information, I som 
forældre modtager vedr. 
aktiviteter i dagtilbuddet 

4,2 (3,9) 4,6 (4,7) 4,3 (4,3) 3,9 (4,2) 4,1 (4,0) 4,0 

Personalets lydhørhed 
overfor jeres 
synspunkter 

4,4 (4,4) 4,6 (4,7) 4,4 (4,5) 4,2 (4,4) 4,2 (4,4) 4,2 

Personalets modtagelse 
af dig og dit barn ved 
aflevering 

4,9 (4,9) 4,8 (4,9) 4,7 (4,8) 4,8 (4,8) 4,8 (4,7) 4,3 

Personalets måde at sige 
farvel til dig og dit barn 
ved afhentning 

4,8 (4,9) 4,8 (4,9) 4,7 (4,8) 4,7 (4,8) 4,6 (4,8) 4,3 

B
ø

rn
en

e 

im
el

le
m

 Personalets indsats for at 
begrænse drillerier 
mellem børnene 

4,9 (4,6) 4,8 (4,8) 4,6 (4,7) 4,3 (5,0) 4,6 (4,4) 4,2 

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

4,9 (4,6) 4,6 (4,9) 4,5 (4,7) 4,4 (4,7) 4,6 (4,5) 4,2 
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[resultater fortsat] 

  

Sejs/Svejbæk 
Sjørslev/ 

Demstrup 
Skægkær/L

emming 
Sorring Syd/midtbyen Samlet  

D
e 

fy
si

sk
e 

ra
m

m
er

 

De daglige åbningstider 4,4 (4,5) 4,3 (4,5) 4,2 (4,3) 3,9 (3,9) 4,0 (4,3) 4,4 

De fysiske rammer 
indendørs 

4,3 (4,3) 4,6 (4,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,5) 4,5 (4,3) 4,0 

De udendørs faciliteter 4,5 (4,6) 4,7 (4,8) 4,5 (4,4) 4,3 (4,4) 4,2 (4,2) 4,2 

Rengøringsstandarden 4,8 (4,6) 4,7 (4,9) 4,5 (4,4) 4,8 (4,8) 4,6 (4,7) 4,1 

Indeklimaet 4,7 (4,6) 4,6 (4,9) 4,4 (4,3) 4,9 (4,8) 4,6 (4,5) 4,0 

Placering af lukkedage 4,6 (3,7) 3,4 (3,8) 3,8 (3,7) 4,2 (3,7) 3,7 (3,9) 3,8 

Fl
ek

si
b

ili
te

t Afstanden til 
daginstitutionen 

4,4 (4,6) 4,9 (4,8) 4,4 (4,6) 4,8 (4,7) 4,3 (4,4) 4,5 

Kommunens information 
om de forskellige 
pasningsmuligheder i 
kommunen 

3,5 (3,5) 3,1 (4,0) 3,5 (3,4) 3,9 (3,8) 3,5 (3,5) 3,6 

Sa
m

le
t 

 

Hvor tilfreds er du samlet 
set med dit barns 
dagtilbud? 

4,7 (4,7) 4,6 (4,8) 4,7 (4,4) 4,7 (4,5) 4,4 (4,6) 4,4 
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Tabel 3e: Resultatoverblik 

  
Thorning 

Skræ/Hvam 
Them Vinderslev Virklund Voel Samlet  

D
en

 p
æ

d
ag

o
gi

sk
e 

in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 
dagligdagen 

4,6 (4,7) 4,7 (4,8) 4,6 (4,6) 4,4 (4,2) 4,6 (4,5) 4,3 

Aktiviteter ud af huset 4,5 (4,5) 4,9 (4,7) 4,4 (4,8) 4,3 (4,4) 4,4 (4,4) 4,1 

Personalets indsats for at 
udvikle dit barns sociale 
kompetencer 

4,8 (4,7) 4,9 (4,8) 4,5 (4,5) 4,7 (4,6) 4,5 (4,4) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
sproglige udvikling 

4,8 (4,6) 4,8 (4,7) 4,6 (4,4) 4,5 (4,5) 4,5 (4,4) 4,3 

Personalets indsats for at 
understøtte dit barns 
fysiske og motoriske 
udvikling 

4,8 (4,6) 4,9 (4,5) 4,6 (4,6) 4,3 (4,4) 4,5 (4,4) 4,3 

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

4,9 (4,8) 5,0 (4,9) 4,6 (4,6) 4,7 (4,8) 4,6 (4,7) 4,4 

Den tid personalet har til 
dit barn 

4,8 (4,7) 4,7 (4,6) 4,4 (4,7) 4,3 (4,4) 4,1 (4,0) 3,5 

Personalets 
nærvær/engagement i 
hverdagen 

4,8 (4,7) 4,9 (4,8) 4,6 (4,6) 4,7 (4,8) 4,5 (4,6) 4,3 

Personalets omsorg for 
dit barn 

5,0 (4,8) 4,9 (5,0) 4,7 (4,6) 4,7 (4,7) 4,7 (4,6) 4,4 

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

4,8 (4,7) 4,9 (4,7) 4,6 (4,6) 4,6 (4,8) 4,5 (4,5) 4,2 

Dit barns legestuegruppe 4,6 (4,3) 4,7 (4,3) 4,3 (4,6) 4,1 (4,1) 4,2 (4,2) 4,3 
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[resultater fortsat] 

  
Thorning 

Skræ/Hvam 
Them Vinderslev Virklund Voel Samlet  

Sa
m

ar
b

ej
d

et
 m

ed
 p

er
so

n
al

et
 

Dialogen og samarbejdet 
mellem jer som forældre 
og personalet 

4,8 (4,6) 4,8 (4,6) 4,4 (4,5) 4,4 (4,6) 4,5 (4,5) 4,2 

Jeres mulighed for at 
blive inddraget i 
beslutninger vedr. 
dagtilbuddet 

4,0 (4,0) 4,4 (3,9) 4,3 (4,6) 3,8 (3,9) 3,7 (3,8) 4,0 

Den information, I som 
forældre modtager vedr. 
aktiviteter i dagtilbuddet 

4,7 (4,3) 4,4 (4,4) 4,6 (4,6) 4,1 (3,8) 4,1 (4,3) 4,0 

Personalets lydhørhed 
overfor jeres 
synspunkter 

4,3 (4,5) 4,6 (4,5) 4,2 (4,5) 4,2 (4,5) 4,5 (4,3) 4,2 

Personalets modtagelse 
af dig og dit barn ved 
aflevering 

4,9 (4,8) 4,8 (4,8) 4,7 (4,3) 4,6 (4,8) 4,8 (4,9) 4,3 

Personalets måde at sige 
farvel til dig og dit barn 
ved afhentning 

5,0 (4,7) 4,8 (4,8) 4,7 (4,5) 4,7 (4,9) 4,8 (4,8) 4,3 

B
ø

rn
en

e 

im
el

le
m

 Personalets indsats for at 
begrænse drillerier 
mellem børnene 

4,5 (4,6) 4,6 (4,7) 4,4 (4,6) 4,3 (4,5) 4,5 (4,4) 4,2 

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

4,8 (4,7) 4,7 (4,8) 4,5 (4,7) 4,6 (4,6) 4,6 (4,6) 4,2 
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[resultater fortsat] 

  
Thorning 

Skræ/Hvam 
Them Vinderslev Virklund Voel Samlet  

D
e 

fy
si

sk
e 

ra
m

m
er

 

De daglige åbningstider 4,2 (4,1) 4,3 (4,2) 4,6 (4,6) 4,1 (4,2) 4,1 (4,2) 4,4 

De fysiske rammer 
indendørs 

4,8 (4,3) 4,7 (4,5) 4,6 (4,4) 3,8 (4,3) 4,4 (4,2) 4,0 

De udendørs faciliteter 4,8 (4,6) 4,7 (4,6) 4,6 (4,7) 4,0 (4,3) 4,5 (4,5) 4,2 

Rengøringsstandarden 4,8 (4,7) 5,0 (4,8) 4,6 (4,6) 4,7 (4,7) 4,6 (4,7) 4,1 

Indeklimaet 4,7 (4,6) 4,9 (4,8) 4,1 (4,6) 4,6 (4,5) 4,5 (4,8) 4,0 

Placering af lukkedage 4,1 (3,8) 4,1 (3,9) 4,1 (3,5) 4,0 (4,0) 3,6 (3,7) 3,8 

Fl
ek

si
b

ili
te

t Afstanden til 
daginstitutionen 

4,4 (4,9) 4,7 (4,7) 4,6 (4,7) 4,5 (4,6) 4,1 (4,3) 4,5 

Kommunens information 
om de forskellige 
pasningsmuligheder i 
kommunen 

4,5 (3,5) 3,7 (3,3) 3,9 (4,2) 3,7 (3,8) 3,4 (3,5) 3,6 

Sa
m

le
t 

 

Hvor tilfreds er du samlet 
set med dit barns 
dagtilbud? 

4,8 (4,8) 4,9 (4,8) 4,6 (4,9) 4,6 (4,6) 4,4 (4,4) 4,4 
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Spørgsmål vedr. overvejelser om skift af dagtilbud  

For hele dagplejen  
I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? 

- Slet ikke: 82 % 

- I mindre grad: 6 % 

- Hverken/eller: 2 % 

- I nogen grad: 5 % 

- I høj grad: 3 % 

- Ved ikke: 2 % 

Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til?3 

    Tabel 4: Overblik over, hvilke dagtilbud der overvejes skift til 

 Procent Antal svar 

Kommunal dagpleje 30 % 13 

Privat dagpleje 18 % 8 

Kommunal vuggestue 64 % 28 

Privat vuggestue 11 % 5 

Kommunal aldersintegreret institution 5 % 2 

Privat aldersintegreret institution 0 % 0 

Kommunal børnehave 9 % 4 

Privat børnehave 2 % 1 

Pasning i eget hjem 5 % 2 

 

                                           
3 Dette spørgsmål er kun stillet forældre, der ”I nogen grad” eller ”I høj grad” 
overvejer at skifte dagtilbudsplads. Bemærk, at der her kan sættes flere kryds, og 
derfor summerer det over 100. 

 

Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte 

dagtilbudsplads?4 

       Tabel 5: Overblik over, hvorfor der overvejes skifte 

 Procent Antal svar 

Manglende trivsel 13 % 5 

Adfærdsproblemer 0 % 0 

Den pædagogiske indsats 25 % 10 

Praktiske årsager 15 % 6 

Niveauet for 
forældrebetaling 

3 % 1 

Den etniske/sociale 
sammensætning 

0 % 0 

Ideologiske/religiøse årsager 0 % 0 

Åbningstider 28 % 11 

Samarbejdet med 
dagplejeren 

28 % 11 

Personalets normering 5 % 2 

Andre årsager 58 % 23 

 

 

 

 

                                           
4 Igen – kun stillet forældre, der ”I nogen grad” eller ”I høj grad” overvejer at 
skifte dagtilbudsplads. Bemærk, at der her kan sættes flere kryds, og derfor 
summerer det over 100. 
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Uddybet svar ved ”Andre årsager” – jf. Tabel 5, side 9 

Dagplejen fordelt på områder 

Balle 

- ”Meget sygdom, som medfører gæstedagpleje.” 

- ”Dagplejer går på barsel.” 

Funder 

- ”For mange krav børn skal leve op til. Hvis de går bare lidt udenfor 
“normen” skal “problemet” findes. Det er ikke ok at være 
anderledes eller bagud.” 

Gjern 

- ”For dårlig lokal dækning af gæste pasning af vores barn, ved 
dagplejens sygdom og feriedage.” 

Hvinningdal/Buskelund 

- ”Et andet barn tager for meget fokus fra de andre børn i 
dagplejen.” 

Kjellerup 

- ”Mit barn har lang tid hver dag, hvor der ikke er andre børn. Savner 
stimuli fra andre børn. Hvis alene tiden virkede som om, den blev 
udnyttet til f.eks. selvudvikling eller motorisk udfoldelse, ville det 
hjælpe, men det lader det ikke til.” 

- ”Mistrivsel i børnegruppen.” 
 

 
 

- ”Snart bliver min søn den store, hvor der er 1 helt år ned til det 
næste barn. Synes aldersforskellen er for stor og er bekymret for 
min søns udvikling, når han ikke har nogle at spejle sig i.” 

Kragelund 

- ”For at støtte op om den snart åbne vuggestuegruppe i byen.” 

Resenbro/Skærbæk 

- ”Langtidssygemelding og forløb heromkring.” 

- ”Han er 3 år.” 

Skægkær/Lemming  

- ”Meget sygdom ved dagpleje og gæstedagpleje mulighederne 
varierer meget.” 

Syd- og Midtbyen 

- ”For mange nye steder pga. meget fravær fra dagplejerne.” 

- ”Og for at undgå gæstedagpleje.” 

- ”Vores barn ville have mere mulighed for at komme ud i en 
vuggestue. Vi oplever desværre ikke, at det er tilfældet i dagplejen.” 

- ”Meget sygdom/fri ved dagplejemor” 

Them 

- ”At min datter efter kun 3 måneder skal skifte dagpleje, hun skulle 
fra start have været et fast sted.” 
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Virklund 

- ”Storebror går i institutionens børnehave.” 

- ”Manglende fleksibilitet og hjerterum.” 

Voel 

- ”Vores dagplejemors hus er til salg, så vi ved ikke hvornår han 
pludselig får brug for en anden plads.” 

- ”Sygdom/fravær.” 

- ”Alt for meget sygdom.” 

- ”Ferielukning.” 


