Spørgeskemaundersøgelse i Slotsbjergby
Hvor gammelt er dit barn?

I hvor høj grad oplever du et godt samarbejde med personalet i dit barns
dagtilbud? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 Syntes de er gode til at kommuniker vigtige informationer rundet og over skift
 Begge mine børn har det godt... jeg har også et barn i institutionen på 2 år
 God dialog om mit barns trivsel.
 Altid lyttende, og gode til at vejlede. Engageret personale, som absolut vil børn og familie det
bedste.
 Der er altid dialog når der er behov for det.
der bliver informeret når mint barn ikke har haft en god dag.
det er ikke kun det dårlige mennogsåvde sjove oplevelser der bliver fortslt
 De er så gode til at hjælpe hinanden med børnene. Det er fantastisk og se.
 Vores barn er lige startet./skiftet
Vi er taget så godt imod i det nye sted.
Jeg er meget positiv, men kender ikke stedet så godt endnu.
 Jeg føler at når der laves aftale omkring mit barn, så bliver disse aftaler overholdt. Dette angår
både, medicin, sovetider osv

 Fint nok samarbejde , men ikke nok personale til alle børn

I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du
har brug for at tale om dit barn? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 Altid nærværende ved aflevering og afhentning af barnet, der er ALTID tid til at få en lille snak om
dagen, barnet og hvad der ellers kunne have interesse.
 Altid klar til en snak
 De lytter til de ting vi som forældre har på hjertet.
 Der er altid plads i det daglige til en snak om mit barns trivsel, hvis der er behov for det.
 Altid lyttende hvis man har spørgsmål, og Vejleder bedst muligt, ved tvivl undersøger de gerne.
 De lytter og gør noget ved problemerne.
 De er altid klar til at lytte, og imødekommer altid ens bekymringer mv
 Det virker til at personalet ofte har meget travlt og derfor ikke har mulighed for de helt store
samtaler om barnets dag.
 Mangel på personale

Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit
svar på næste side)

Du skal begrunde dit svar her
 Lille instution med et fantastisk personale, som virkelig forstår at yde en masse omsorg og
nærværd for børnene (og deres forældre )
 Fantastisk lille instution med masser af omsorg og nærværd til børnene
 Fantastiske pædagoer/ansatte! Min søn elsker at være der. De er tit ude at lege og ellers leger de
udviklende lege indendørs
 Mit barn føler sig trygt og hørt
 Jeg ville anbefale, da mine børn bliver imødekommet
 Det er et rigtig godt sted, mine børn er glade for at være der
 Er tilfreds med valg og kan kun anbefale den videre.
 Personalet er altid søde og imødekommende super godt til og hjælpe hvis der opstår problemer.
 Vi er glade for børnehaven
 Pga samspillet mellem instutision og skole, at der er en strategi, som forældrerne kan forstå. At
man ikke ser barnet som et "produkt" men som et menneske.
 En institution som det mærkes at børn, forældre, pædagoger og andet personale har det godt
sammen. Der er altid en god stemning.
 Det er et rart sted at komme med voksne som vi oplever vil vores barn. De laver nogle gode
aktiviteter med vores barn. Vi kunne dog ønske os de gik flere ture i området og var mere ude.
 Generelt er det en god institution, hvor der er god tid til at tage sig af børnene
 Vi er meget tilfredse - både med ledelse og personale.
 vi oplever her hjemme et barn der glæder sig til at komme i institution og ikke altid er så
interesseret i at komme med hjem, når hun bliver hentet. Hun er i en fantastisk god udvikling i

øjeblikket , hvor hun udvikler sit sprog, hvilket jo også er et område børnehaven arbejder målrettet
med.
 kompetente, omsorgsfulde og glade voksne
 Føler personalet er gode til at se på det enkelte barn, og hvilke individuelle resourcer/kompetencer
netop det besidder.
føler mig set, lyttet til og anderkendt som den forælder jeg er.
Er tryg ved at aflevere mit barn i institutionen, da de skaber trygge og forudsigelige rammer.
 På grund af det gode og kompetente personale og den trygge hverdag mit barn har i institutionen
 Positivt og trygt miljø med opmærksomme voksne
 Det er en tilpas lille daginstitution med en stabil personalegruppe der ser, hører og anerkender
børnene.
 Grundet nærvær. Opdeling af børnene i aledergrupper.
 Pædagoger med fantastisk samarbejde... Højt fagligt niveau. Empati og omsorg for det enkelte
barn. Alle ses og høres.
 Godt personale som skaber tryghed for børnene.
Begge mine børn er kommet fra dagpleje. Her oplever jeg dog mere nærvær og ro end i
børnehaven. Noget af det afhænger måske også af alderen. Men det er vigtigt for mig tilgengive jeg
synes dagplejen skaber de bedste rammer for de helt små.
 Velfungerende institution hvor mit barn trives. Det er fokus på børnenes enkelte behov.
 God børnehave med kompetent personale
 En institution med hjerte og rum., Hvor man føler sig velkommen uanset om man er voksen eller
barn.
Et sted som rummer alle uanset hvilken bagage børnene, skulle have med. Der er forståelse for det
enkelte barn, og stor rummelighed. En institution der lægger vægt på bevægelse og det motoriske.
En fantastisk ude børnehave, med egen bus som med deres ture ud i naturen gir børnene nogle
fede oplevelser og motoriske færdigheder med i bagagen.
vi er så tilfredse med vores skift til Slottet.

 Forbi det er en instition som gør noget for vores børn. Der er rumlighed og plads til forskelligheder
 Helt klart et skønt sted hvor der er styr på det.
Nu har jeg haft 2 børn derude og der er sjældent sygefravær og jeg oplever at pædagog gruppen
har det godt med hinanden.

 Et dejligt sted og det virker til, at der er styr på det. Det skaber tryghed hos børn og forældre.
Børnene oplever så meget godt.
 Vi føler vores søn er i trygge rammer. Når vi som forældre har været frustreret, har der altid været
en hjælpende hånd. De har imødekommet vires søn behov.
 God institution og gode personaler, der vil barnets bedste.
 .

Får du den information du skal bruge i Tabulex?

Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar
 Normalt gives al information via tabulex, men fastelavns-info blev pludselig kun sat op på
opslagstavlen
 Måske også mere end hvad godt er

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om?

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet
 Vi får den nødvendige vejledning som vi spørger ind til.

Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit
barns udvikling og hvordan kan du bruge den?
 Det tror jeg ikke jeg har fået
 Hvordan vi skal håndter hvis vore dreng føler sig utilstrækelig / ikke udfordret / Ikke forstået af
andre på samme alder
 Motorisk vejledning inden skolestart, og vigtigheden af det
 Søvn
selvhjulpenhed
 forældremøde - kommer løbende...
 En pædagog informerede mig om at min søn og en anden dreng meget gerne ville have en
legeaftale - jeg lærer her igennem hvem mine børn leger rigtig godt med
 Umiddelbart får jeg ikke så meget vejledning, så det er svært at svare på.
 Sprogudvikling - hvordan de arbejder med det i institutionen og hvad vi kan gøre for at støtte op
om det hjemme.
 Hvordan vi hjemme understøtter og styrker hendes sproglige udvikling. Eks.vis: godnathistorie, øve
farver, øve navne på møbler , dyr mm. gennem lege, synge sange mv.
Bestemt brugbart, noget gjorde vi i forvejen
 Jeg spurgte ind til mit barns sociale liv i institutionen og hans legerelationer. Jeg var nervøs for han
ikke søgte fællesskabet.
men så fint at høre personalets syn på sagen. Det viste sig nemlig at han søgte mange forskellige
børn og havde mange legerelationer.
 Vejledning vedr kost
 Parathed til skolestart
 Han er glad og trives i dtuppen.
 Senest er vejledning om hvordan man takler at være en dårlig taber.
 Selvstændighed og skoleparat
 Sproglig kompetence.
For at gøre barnet parat til skole.

 Selvhjælp.
 Omkring hans ‘frem i verden’ - vi synes han virker voldsom, men har fået flot og begrundet respons
på den fortvivlelse.
 Intet
 At barnet skal lære af lege med andre end et barn

Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være?
 Mere plads indendøre til børene.
 Bedre plads indendøre og at facebook gruppen igen Lan anvendes til billeder
 Bedre samspil omkring udvikling
 Det vil jeg ikke
 Personalets løn burde være højere i forhold til den proffesinelisme de lægger i deres arbejde
 Ved ik
 Flere billeder ind på tabulex
 Mere personale så de ikke skal løbe så stærkt.
 At de skruede reoler og gadarober fast..
 Flere penge - mindre politiske slåskampe om personlige nacesistiske holdninger. Byrådet i Slagelse
er jo ren komik - så jeg forventer faktisk ikke en skid hjælp fra dem til mine børns dagstilbud. Jeg
synes at dagstilbudet gør det skide godt - men at politikerne ikke magter deres opgave og rolle i
dette system...
 Jeg vil ikke ændre noget
 Mere natur og udeliv.

 En større synergi mellem stuerne
 Flere voksenressourcer, dvs. mere tid til børnene.
 ??
Det pædagogiske kan jeg ikke sætte en finger på.
Jeg. Il hellere pege på de fysiske rammer. Med den enorme befolkningstilvækst der er i området,
synes jeg nærmere kommunen burde se på mulighederne for at bygge en helt ny større
daginstitution (og egentlig også skole).
 endnu flere pædagoger/voksne. Normeringen kan sagtens bruge et ordentligt ryk op
 Et ønske ville være at børnene var ude i al slags vejr... også regnvejr, blæsevejr osv. Måske er de
ikke så lang tid ude, men bar det de kommer ud og mærker de forskellige slags vejrtyper.
 En madordning ville være dejligt.
 De fysiske rammer
 At det forbliver en lille daginstitution.
Flere hænder i ydretiderne
 .
 Flere gåture ud af huset i nærområdet.
 Færre børn på stuerne. Der er enorm meget larm i regnbuen i sær sidste halvår (hvor stuen er fyld
meget op).
Brug nærområdet - del gruppen op især nu hvor de er mange på stuen.

 Bedre materielle forhold og bedre legeplads.
 Længere åbningstid
 Ingenting. Vi er ganske tilfredse.
 Ingenting
 Frokostordning tilvælges så man kan have noget socialt sammen om maden.
Nye bygninger er jo på vej

 Det ved jeg ikke endnu. Vi har været der kort tid.
 Praktisk - madordning.
 Ved jeg ikke.
 Madpolitikken samt håbet for flere udviklende aktiviteter ved mere personale

Samlet status

