
 Daginstitutionen Alderslyst 

Svarprocent: 42,4 % 

Antal besvarelser: 190 

 

 

 

Forældretilfredshed 2017 
Institutionsrapport 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud | Børne- og Familieafdelingen | Silkeborg Kommune 

Spørgsmål rettes til Julie Sørensen, Analyse- og Udviklingskonsulent (dr27977) 



 

2 

 

Forældretilfredshed 2017 

Daginstitutionen Alderslyst  

 

Om undersøgelsen 

Silkeborg Kommunes Børne- og Familieafdeling har i perioden 22. februar - 17. marts 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse 

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

I dataindsamlingen har tilgængelighed været et nøgleord.  Derfor har begge forældre modtaget et link til besvarelse af spørgeskemaet 

på sms og/eller e-mail, hvilket tilmed har gjort det muligt at besvare via smartphone, tablet eller computer. 

Det følgende resultater vil blive sammenlignet med det samlede resultat for daginstitutioner i Silkeborg Kommune, og rapporten giver 

således et indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunens daginstitutioner som helhed.  

 

Rapportens opbygning 

På forsiden fremgår antal besvarelser og den samlede svarprocent for institutionen. Efter de indledende bemærkninger starter 

præsentationen af resultaterne på side 4, hvor forældrenes svar på prioriteringsspørgsmålet først fremgår. Herefter vises i tabelform 

forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte spørgsmål samt den samlede tilfredshed opdelt på børnehusniveau. Desuden 

sammenlignes med 2015-resultaterne på institutionsniveau. 
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Forbehold 

Når man betragter svarprocenterne, er det vigtigt at huske, at det er et udtryk for, hvor mange af alle de adspurgte forældre, der har 

valgt at deltage. Det tager altså udgangspunkt i, at alle forældre svarer. Det svækker den samlede svarprocent, for hvis man i stedet 

havde en udregning af antal svar for antallet af børn, vil det formentlig være noget højere. Det er her dog vigtigt at huske, at det 

tidligt i planlægningen af undersøgelsen blev besluttet, ud fra en demokratisk og inkluderende tankegang, at fordelene ved at give 

begge forældrene mulighed for at svare og deltage, er mere ønskværdige end fordelene ved en høj svarprocent.  

Den samlede svarprocent for undersøgelsen er på 46 %. Udregnes denne i stedet på det samlede antal børn i kommunens dagtilbud, 

er den på 71 %. Det er dog ej heller retvisende, for der er børn, hvor begge forældre har deltaget og samtidig også børn, hvor ingen 

forældre har deltaget. Et kvalificeret, men forsigtigt estimat på andelen af børn, der er blevet svaret på vegne af, er snarere mellem 

50-60 %. Det er aldeles tilfredsstillende og et udtryk for, at der er blevet gjort et godt stykke arbejde ude lokalt.  

Tabellen nedenfor viser svarprocenten på institutionen og børnehusene udregnet efter andelen af adspurgte forældre.  

Tabel 1: Svarprocenter
1
 

  
Daginstitutionen 

Alderslyst 
Børnegården Børnehuset Søholt Engen 

  Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave 

Antal besvarelser 190 22 27 18 65 17 41 

Svarprocent 42,4 % 50,0 % 27,8 % 35,3 % 37,8 % 77,3 % 66,1 % 
 

 

 

                                           
1
 Tabellen angiver, hvor mange forældre der har gennemført hele spørgeskemaet 
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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 foretrækker, 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 institutionsniveau, hvor mange procent af forældrene, der har valgt de enkelte tiltag som deres 

førsteprioritet
2
. 

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

 Antal svar Procent 

Reducering af lukkedage 12 6,3 % 

Mere pædagogisk personale 169 88,9 % 

Udvidelse af åbningstider 9 4,7 % 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Grundet afrunding summerer den samlede procentandel ikke altid til 100 pct. 
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Resultater fordelt på børnehuse 

På de følgende sider følger en tabelvisning over de enkelte børnehuses resultater på de stillede spørgsmål. Yderst til højre i kolonnen 

vises også resultat for institutionen samlet og for kommunen samlet. Slutteligt fremgår resultaterne på spørgsmål vedr. overvejelser 

om at skifte dagtilbudsplads. 

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

       

I parentes fremgår institutionens resultater fra 2015. Bemærk at ikke alle spørgsmål er blevet stillet i både 2015 og 2017. Derfor vil 

der være nogle celler, hvor der ikke fremgår et tal i parentes. 

Vær opmærksom på, at farvekoderne er tilknyttet 2017-resultatet.  

Svarprocenterne på børnehusenhederne (særligt i vuggestuerne) er nogle steder ret lave – særligt hvor andelen af adspurgte 

forældre er få. Det er værd at være bevidst om, når man læser nedenstående resultater.  
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Tabel 3: Resultatoverblik 

  
Børnegården 

vuggestue 

Børnegården 

børnehave 

Søholt 

vuggestue 

Søholt 

børnehave 

Engen 

vuggestue 

Engen 

børnehave 
Alderslyst 

Samlet – alle 

institutioner 

D
e

n
 p

æ
d

a
g

o
g

is
ke

 in
d

sa
ts

 

Aktiviteterne i 

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

Aktiviteter ud af huset 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 4,1 3,7 (3,6) 4,0 

Personalets indsats for 

at udvikle dit barns 

sociale kompetencer 

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

Personalets indsats for 

at understøtte dit 

barns sproglige 

udvikling 

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

Personalets indsats for 

at understøtte dit 

barns fysiske og 

motoriske udvikling 

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

Personalets indsats for 

at få dit barn til at føle 

sig tryg og glad 

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

Den tid personalet har 

til dit barn 
3,3 2,7 2,8 2,6 3,0 3,0 2,8 (2,9) 3,3 

Personalets 

nærvær/engagement i 

hverdagen 

4,0 4,0 4,0 3,9 4,4 4,0 4,0 4,1 

Personalets omsorg for 

dit barn 
4,0 3,9 4,3 4,0 4,2 4,1 4,0 4,3 

Personalets indsats for, 

at alle børn i 

børnegruppen trives og 

udvikles 

3,8 3,9 4,0 3,9 4,2 3,9 3,9 (3,8) 4,1 
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[resultater fortsat] 

  
Børnegården 

vuggestue 

Børnegården 

børnehave 

Søholt 

vuggestue 

Søholt 

børnehave 

Engen 

vuggestue 

Engen 

børnehave 
Alderslyst 

Samlet – alle 

institutioner 

S
a

m
a

rb
e

jd
e

t 
m

e
d

 p
e

rs
o

n
a

le
t 

Dialogen og 

samarbejdet mellem 

jer som forældre og 

personalet 

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

Jeres mulighed for at 

blive inddraget i 

beslutninger vedr. 

dagtilbuddet 

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

Den information, I som 

forældre modtager 

vedr. aktiviteter i 

dagtilbuddet 

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

Personalets lydhørhed 

overfor jeres 

synspunkter 

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

Omfanget af 

udskiftning i personalet 

tilknyttet dit barn 

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

Personalets 

modtagelse af dig og 

dit barn ved aflevering 

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

Personalets måde at 

sige farvel til dig og dit 

barn ved afhentning 

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

Dit barns overgang til 

børnegaven fra 

dagpleje/vuggestue 

- 3,8 - 4,1 - 4,1 4,0 4,1 
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[resultater fortsat] 

  
Børnegården 

vuggestue 

Børnegården 

børnehave 

Søholt 

vuggestue 

Søholt 

børnehave 

Engen 

vuggestue 

Engen 

børnehave 
Alderslyst 

Samlet – alle 

institutioner 

B
ø

rn
e

n
e

 i
m

e
lle

m
 

Personalets indsats for 

at begrænse drillerier 

mellem børnene 

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

Personalets indsats for 

at skabe kontakt 

mellem dit barn og de 

øvrige børn 

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

Personalets indsats for 

at gøre børnene mere 

selvhjulpne 

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

D
e

 f
ys

is
ke

 

ra
m

m
e

r 

De daglige åbningstider 3,9 4,0 4,1 4,4 4,4 4,5 4,2 (4,0) 4,3 

De fysiske rammer 

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

De udendørs faciliteter 3,5 3,9 4,1 4,2 3,7 3,8 3,9 (4,1) 4,2 

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

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

Placering af lukkedage 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 3,6 

F
le

ks
ib

ili
te

t3
 Afstanden til 

daginstitutionen 
4,4 4,7 4,4 4,6 4,6 4,7 4,6 (4,3) 4,6 

Kommunens 

information om de 

forskellige 

pasningsmuligheder i 

kommunen 

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

S
a

m
le

t 
 

ti
lf

re
d

s

h
e

d
 Hvor tilfreds er du 

samlet set med dit 

barns dagtilbud? 

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

                                           
3
 Fuldt temanavn: Fleksibilitet og valg af dagtilbud 


