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Kære leder,
Hermed får I de kommentarer, som jeres forældre har skrevet i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen. Vær opmærksom på, at de ikke er
anonymiserede eller på anden måde behandlet. Derfor må de ikke offentliggøres i deres nuværende form.
Forældrekommentarerne er at betragte som henvendelser fra forældrene i almindelig forstand. Derfor skal de tages i betragtning. Du skal sammen med din
områdechef beslutte fremgangsmåden for behandlingen af kommentarerne.
Vi anbefaler, at du i samarbejde med resten af ledelsen og eventuelt TR/AMR gennemgår kommentarerne og fremstiller et overordnet sammendrag af de nævnte
input og problemstillinger fra kommentarerne – eventuelt i punktform. I spørgeskemaet er det i forvejen beskrevet, at kommentarer, der ikke er skrevet i en
ordentlig tone, ikke tages i betragtning, så disse kan der ses bort fra.
Vi anbefaler yderligere, at sammendraget dernæst drøftes med bestyrelsen/forældrerådet og medarbejderne – eventuelt samtidig med at de øvrige resultater fra
undersøgelsen præsenteres. Sammendrag og øvrige resultater kan dernæst eventuelt drøftes med forældrene, f.eks. på et forældremøde. Sammendraget kan også
offentliggøres på hjemmesiden eller på intranettet (forudsat at enkeltpersoner – forældre/elever/medarbejdere – ikke kan identificeres i sammendraget).

Med venlig hilsen

Ole Kiil Jacobsen
Børn- og Ungechef
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Brug af børneintra kunne godt forbedres.
- I forhold til tidligere daginstitutioner kunne brugen af intranet godt forbedres. Vi oplevede at der blev fortalt en kort lille samlet resumé af hvad der var sket i
dagtilbuddet den pågældende dag.

Yderligere pædagogiske aktiviteter.
- Sproglige initiativer
- Samling i grupper til fælles sang osv.
Det ville være rigtigt dejligt hvis børnene engang imellem kom på en tur ud af huset ??
I gør det godt!
Jeres, digitale pladsanvisning er meget ringe og ikke på nogle måde bruger venlig.. Store problemer med at logge ind og meget rodet at finde rundt i når man
endelig er logget ind! Det kan gøres bedre.!
Ellers god pasning og dygtige pædagoger, i særlig grad god pædagogisk faglighed i vuggestuen (lindegaarden)
Kan man lave en lyd mur ned mod Randersvej, træerne tager ikke støjen. I afhentningssituationer er der meget larm fra Randersvej og det kan ikke være godt for
hverken børn eller voksne at være ude i, i længere tid af gangen.

Det er forældrene der bestemmer over sine børn og som udgangspunkt kan man godt synes at forældre tager dårlige beslutninger omkring sit barn, men man er
nødt til at respektere forældrenes prioriteringer - da der kan være forskel på hvad forældre og personale synes er for barnets bedste.
Ønskeligt med mere udendørs aktivitet - gerne daglig udeleg. Også i vinterhalvåret.
F.eks for de børn der ikke deltager i formiddagens indendørs aktiviteter.

