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Forældretilfredshed 2013 
  
Aarhus Kommune gennemførte i efteråret 2013 en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i 
samtlige aarhusianske dagtilbud, skoler, SFO’er og fritidsklubber. Undersøgelsen blev også foretaget i de 
tilsvarende specialpædagogiske tilbud. 
  
Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole eller 
dagtilbud på en lang række punkter. 
  
Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. 
  
I alt valgte forældre til 32.317 børn at deltage i undersøgelsen. 
  
Undersøgelse af forældretilfredsheden i Aarhus Kommune er foretaget hvert andet år siden 2007. 
Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen de seneste fire 
gange. 
 
På de følgende sider præsenteres resultaterne af forældretilfredsheden i 2013. 

01. INTRODUKTION 

 01. INTRODUKTION 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Samlede resultater 

• Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns tilbud samlet set. 
Andelen af tilfredse eller meget tilfredse forældre ligger mellem 80% og 89%, mens andelen på de 
specialpædagogiske institutioner ligger mellem 83% og 94%. 

• I forhold til 2011 er der fremgang i den samlede tilfredshed inden for dagtilbud, mens der er 
tilbagegang for fritids- og klubtilbud. Skole og SFO er på samme niveau som 2011. Under de 
specialpædagogiske institutioner er skole og fritids- og klubtilbud steget, dagtilbud er faldet, og SFO 
er på niveau med 2011.   

• Barnets trivsel får gennemgående den højeste vurdering af forældrene. Personalets tid til det enkelte 
barn får den laveste vurdering af forældre til børn i dagtilbud, skole og SFO. 

• På tværs af institutionstyper ligger spørgsmålene generelt på samme niveau som i 2011. Den største 
fremgang ses på spørgsmål om kontakten til personalet og tiden til det enkelte barn.  

• Den største tilbagegang i den gennemsnitlige tilfredshed ses generelt på spørgsmål vedrørende 
indsatsen for at udfordre og stimulere barnet. 

Resultater på tværs 

• Der ses en relativt stor spredning i forældrenes samlede tilfredshed på tværs af de enkelte dagtilbud, 
skoler, SFO’er og fritids- og klubtilbud. 

Fokusområder 

• Området vedrørende pædagogik, herunder personalets indsats ift. at stimulere og udfordre barnet, 
har en forholdsmæssig stor betydning for den samlede tilfredshed. En indsats på dette område vil 
have den største effekt ift. at højne den samlede forældretilfredshed. Dette gælder alle fire 
institutionstyper.  

02. SAMMENFATNING: GENERELT 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set, hvilket er 
en fremgang på 1%-point siden 2011. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens personalets tid til barnet får den laveste 
vurdering. 

• Generelt ligger spørgsmålene på niveau med 2011. Den største fremgang ses på spørgsmålet, der 
omhandler personalets tid til barnet. Spørgsmålet vedrørende indsatsen for at sikre barnet en god 
start i dagtilbuddet er ene om at have oplevet en tilbagegang i forhold til 2011. 

Resultater på tværs 

• Der er stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte afdelinger. Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3,0 og 4,9. 

• Forældre til børn hos dagplejere er mere tilfredse end andre forældre.  

Fokusområder 

• Pædagogik og aktiviteter har den største betydning for den samlede tilfredshed. En indsats på dette 
område vil have den største effekt ift. at højne den samlede forældretilfredshed. 

  

SAMMENFATNING: DAGTILBUD 

 02. SAMMENFATNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Samlede resultater 

• 80% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er på 
samme niveau som 2011. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens spørgsmål angående indsatsen for at 
udfordre det enkelte barn og fremme lige muligheder for alle samt de fysiske rammer og tiden til 
barnet vurderes relativt lavt. 

• Den største fremgang ses på spørgsmålet vedrørende kontakten til personalet. Ellers er tilfredsheden 
med de enkelte spørgsmål på niveau med 2011. 

• Der har været tilbagegang på spørgsmålene vedrørende trivsel og indsatsen for at stimulere fantasi og 
kreativitet. 

Resultater på tværs 

• Gennemsnittet af den samlede tilfredshed på de enkelte skoler ligger mellem 3,5 og 4,3. 

Fokusområder 

• Området med den største betydning for den samlede tilfredshed er pædagogik og undervisning. Dette 
område får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En indsats ift. pædagogik og 
undervisning vil dermed kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. 

SAMMENFATNING: SKOLE-UNDERVISNING 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 82% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er på samme 
niveau som 2011. 

• Tilfredsheden med barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens spørgsmål, der 
omhandler pladsen til forskellighed, det at fremme lige muligheder for alle og personalets tid til barnet 
får den laveste vurdering. 

• Spørgsmålene ligger generelt på niveau med 2011. Der har været en lille stigning i tilfredsheden på 
spørgsmål vedrørende kontakten til personalet, eget bidrag til samarbejdet med SFO’en samt 
personalets tid til det enkelte barn. Der er sket en lille tilbagegang på spørgsmålet om indsatsen for at 
udfordre det enkelte barn. 

Resultater på tværs 

• Der ses en relativ stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO’er. Den gennemsnitlige 
samlede tilfredshed ligger mellem 3,4 og 4,5. 

Fokusområder 

• Det område, som har størst betydning for den samlede tilfredshed, er pædagogik og aktiviteter. En 
indsats på dette område vil dermed have størst effekt ift. at højne den samlede tilfredshed.  

SAMMENFATNING: SKOLE-SFO 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 83% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns fritids- og klubtilbud samlet set. 
Det er en tilbagegang på 2%-point i forhold til 2011. 

• Barnets trivsel og aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet får den højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmål omkring samarbejdet mellem hjem og fritids- og klubtilbud får den laveste vurdering. 

• Vurderingen af de enkelte spørgsmål er generelt på niveau med 2011. Der ses en fremgang i 
tilfredsheden med de fysiske faciliteter, mens der har været en tilbagegang på spørgsmål vedrørende 
den pædagogiske indsats samt indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi. Samtidig har der 
været en tilbagegang i tilfredsheden omkring aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet. 

Resultater på tværs 

• Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på tværs af klubberne går fra 3,5 til 4,4. 

Fokusområder 

• Pædagogik og aktiviteter har den største betydning for den samlede tilfredshed. Plads til forskellighed 
har den næst højeste betydning for den samlede tilfredshed.  

SAMMENFATNING: FRITIDS- OG KLUBTILBUD 

 02. SAMMENFATNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Dagtilbud 

• 94% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set. Der har 
været en tilbagegang i andelen af meget tilfredse. 

• Generelt er forældrenes tilfredshed høj på samtlige spørgsmål. Andelen af tilfredse eller meget tilfredse 
forældre ligger mellem 85% og 100%.  

Skole-undervisning 

• 85% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set.  

• Personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad får den højeste vurdering af forældrene, 
mens lærernes tid og det at forberede eleverne til det videre forløb efter skolen får den laveste 
vurdering. 

Skole-SFO 

• 83% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set.  

• Forældrene giver den højeste vurdering på spørgsmål vedrørende personalets engagement og indsats 
samt samarbejdet mellem hjem og SFO. De indendørs og udendørs faciliteter samt personalets tid til 
barnet får den laveste vurdering. 

Fritids- og klubtilbud 

• 92% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns klub samlet set, hvilket er en 
forbedring i forhold til 2011. 

• De fysiske faciliteter får den højeste vurdering, mens personalets tid til det enkelte barn får den laveste 
vurdering. 

 

SAMMENFATNING: SPECIALPÆDAGOGISKE 
INSTITUTIONER 

 02. SAMMENFATNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Afrapportering af resultaterne sker for hvert af de fire institutionstyper i tre afsnit;  
 

• Samlede resultater; generelt og på specifikke spørgsmål 
• Resultater på tværs; opgjort i forhold til forskellige baggrundsoplysninger 
• Fokusområder; udpegning af indsatsområder 
 

På de specialpædagogiske institutioner indgår fokusområder ikke i afrapporteringen. Resultater på tværs 
indgår heller ikke for specialpædagogisk dagtilbud og klub. Her har antallet af besvarelser ikke været 
tilstrækkeligt stort til de statistiske beregninger.  
 
Frekvensfigurer 
I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål 
på en 5-punkt skala, der går fra ”Meget tilfreds” (mørk grøn) til ”Meget utilfreds” (rød). Besvarelser med 
”Ved ikke” er ikke talt med i svarfordelingen. Spørgsmålene er sorteret, så spørgsmål med størst 
gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed kommer sidst. 
 
På enkelte spørgsmål har svarskalaen været formuleret som en 5-punkt gradsskala. I disse tilfælde er de 
positive gradsvurderinger blevet omkodet til høj tilfredshed. 

03. LÆSEVEJLEDNING (1) 

 03. LÆSEVEJLEDNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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LÆSEVEJLEDNING (2) 

Forkortelser 
I rapporten er anvendt følgende forkortelser: 
 
n: svarer til antallet af besvarelser – enten inden for det pågældende spørgsmål eller den pågældende 
svarmulighed. n vil altid referere til 2013-tallene, hvis andet ikke er angivet. 
 
gns.: forkortelse for gennemsnit. 
 
udv.: forkortelse for udviklingen i gennemsnittet siden 2011. 
 
Procentsatser 
På frekvensfigurerne er procentsatser under 3% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed. 
 
Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er 
blevet afrundet til nærmeste hele tal. 
 
Gennemsnitsfigurer 
I gennemsnitsfigurerne vises gennemsnittet af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet 
udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til ”Meget utilfreds”, 3 svarer til ”Hverken utilfreds 
eller tilfreds” og 5 svarer til ”Meget tilfreds”. Jo højere værdi, desto højere er den angivne tilfredshed. 

 03. LÆSEVEJLEDNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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SÅDAN LÆSES EN SIDE 

Kort tekst, der 
kommenterer de 
væsentligste tendenser i 
figuren. 

Figurens overskrift 

Selve figuren, der kan 
studeres, hvis fuld 
detaljeringsgrad 
ønskes. 

Evt. noter vedr. figuren angives i den 
grå boks nederst på siden. 

 03. LÆSEVEJLEDNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med dagtilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv 
og negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte afdelinger. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af institutionstype. 

 

 

 

 

04. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

Dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved dagtilbuddet. 

- Udviklingen siden 2011. 

 

01 02 03 

 04. DAGTILBUD 
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Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=13104, gns=4,3) 2011 (n=11796, gns=4,3)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED 
DAGTILBUDDET 

89% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns dagtilbud samlet set. Dette 
er en fremgang på 2%-point ift. 
2011. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS PASNINGSTILBUD? 

5% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. 

 04. DAGTILBUD 
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Dit barns trivsel i
pasningstilbuddet?

(n=13093, gns=4,5)

Personalets/dagplejerens
engagement i hverdagen?

(n=13034, gns=4,3)

Personalets/dagplejerens
indsats for at udvikle dit barns

sociale kompetencer?
(n=12733, gns=4,3,

udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for
at sikre dit barn en god start

(indkøring) i tilbuddet?*
(n=6168, gns=4,2, udv=-0,1)

Personalets/dagplejerens
pædagogiske indsats i forhold

til dit barn?  (n=12964,
gns=4,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

På de følgende fire sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med 
størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (4). 
*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det sidste år 
er startet i en ny institution. 

Barnets trivsel er det 
spørgsmål, hvor 
andelen af meget 
tilfredse forældre er 
størst. 

 04. DAGTILBUD 
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Kontakten til
personalet/dagplejeren?
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Pasningstilbuddets indsats for
at stimulere dit barns
kreativitet og fantasi?
(n=12921, gns=4,2)

Samarbejdet mellem
pasningstilbud og hjem alt i
alt? (n=13080, gns=4,2)

Dit eget bidrag til
samarbejdet med

pasningstilbuddet? (n=12969,
gns=4,2, udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for
at stimulere dit barns lyst til

at lære? (n=12610, gns=4,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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i et fællesskab med de andre
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(n=12916, gns=4,1)

Aktiviteterne i dagligdagen?
(n=13016, gns=4,1,

udv=+0,1)

De udendørs faciliteter og
arealer? (n=13053, gns=4,1)

Hvor tilfreds var du med
samarbejdet mellem de to
tilbud i forbindelse med
overgangen?* (n=5251,

gns=4)

Pasningstilbuddets indsats for
at begrænse mobning?

(n=9971, gns=4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for 
de seneste to år er overgået fra vuggestue eller dagpleje til 
børnehave. 
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Mener du, at dit barns
pasningstilbud fremmer lige

muligheder for alle?
(n=11642, gns=4, udv=+0,1)

Er der plads til forskellighed i
dit barns pasningstilbud?

(n=12245, gns=4, udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for
at udfordre det enkelte barn?

(n=12530, gns=3,9)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads,
legetøj, spil)? (n=13081,

gns=3,9)

Den tid
personalet/dagplejeren har til
dit barn? (n=12916, gns=3,4,

udv=+0,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

De fysiske rammer 
og indsatsen for at 
udfordre det enkelte 
barn bliver vurderet 
forholdsmæssigt 
lavt. 

Knap en fjerdedel 
er enten utilfredse 
eller meget 
utilfredse med 
personalets tid til 
barnet. 

 04. DAGTILBUD 
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Dit eget bidrag til samarbejdet med
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Kontakten til personalet/dagplejeren? (gns=4,2)

Mener du, at dit barns pasningstilbud fremmer lige
muligheder for alle? (gns=4)

Er der plads til forskellighed i dit barns
pasningstilbud? (gns=4)

Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit
barns sociale kompetencer (fx vise hensyn,

forståelse for andre og hjælpsomhed)? (gns=4,3)

Aktiviteterne i dagligdagen? (gns=4,1)

Pasningstilbuddets indsats for at sikre dit barn en
god start (indkøring) i tilbuddet?* (gns=4,2)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2011 

Den største fremgang i 
tilfredsheden ses på den tid 
personalet har til barnet. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for 
det sidste år er startet i en ny institution. 

Generelt ligger den 
gennemsnitlige tilfredshed på de 
enkelte spørgsmål på niveau med 
2011. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

Kun tilbagegang på spørgsmålet 
vedrørende tilfredsheden med 
indsatsen for at sikre barnet en 
god start i dagtilbuddet.  
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med dagtilbuddet? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv 
og negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte afdelinger. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af institutionstype. 

 

 

 

 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
dagtilbuddet samlet set. Det er en 
fremgang i forhold til 2011, hvor 
andelen var 87%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på det spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
dagtilbuddet.  

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålet 
vedrørende personalets tid til 
barnet.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet vedrørende dag-
tilbuddets indsats for at sikre barnet 
en god start i dagtilbuddet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2011. 

 

01 02 03 
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Samlet tilfredshed med pasningstilbuddet

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
AFDELINGERNE 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL AFDELINGER MED SAMME TILFREDSHED 

Afdelinger med under 5 besvarelser er ikke medtaget. Der er i alt 
medtaget 348 afdelinger.  

25% af 
afdelingerne har 
et gns. over 4,6. 
 

49% af afdelingerne 
har et gns. mellem 

4,2 og 4,6. 

26% af afdelingerne har 

et gns. under 4,2.  
 

 04. DAGTILBUD 
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Silkeborgvej - Børnehuset Hejredalsparken (n=14)

Randersvej - Huset På Bakken (n=24)

Grenåvej Vest - Børnehaven Hasselhøj (n=37)

Viborgvej - Idrætsinstitutionen Tumlehøjen (n=44)

Silkeborgvej - Idrætsbørnehaven Globus1 (n=34)

Viborgvej - Børnehuset Jernurten (n=28)

Oddervej - Bushøj (n=39)

Silkeborgvej - Mågen (n=12)

Grenåvej Øst - Åtrolden (n=35)

Silkeborgvej - Vuggestuen Lærken (n=18)

Randersvej - DII Haven (n=34)

Randersvej - Børnehuset På Toppen (n=37)

Grenåvej Vest - Vuggestuen Valmuen (n=19)

Horsensvej - Børnehuset Blæksprutten (n=12)

Grenåvej Øst - Børnehaven Gl. Egå (n=21)

Silkeborgvej - Kompasset (n=39)

Grenåvej Vest -  DII Tornebakken (n=56)

Viborgvej - Vuggestuen Kalendervej (n=19)

Horsensvej - Vuggestuen Baunes Plads (n=39)

Grenåvej Vest - Lindehuset (n=32)

DE 10 AFDELINGER MED DEN MEST POSITIVE 
OG MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2011 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 afdelinger med den 
mest positive udvikling i 
forældrenes 
gennemsnitlige tilfredshed 
i forhold til 2011. 

De 10 afdelinger med den 
mest negative udvikling i 
den gennemsnitlige 
tilfredshed i forhold til 
2011. 

 04. DAGTILBUD 
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Den tid personalet/dagplejeren har til dit
barn?

Personalets/dagplejerens engagement i
hverdagen?

Personalets/dagplejerens pædagogiske
indsats i forhold til dit barn?

Aktiviteterne i dagligdagen?

Pasningstilbuddets indsats for at udfordre
det enkelte barn?

Pasningstilbuddets indsats for at stimulere
dit barns kreativitet og fantasi?

Pasningstilbuddets indsats for at stimulere
dit barns lyst til at lære?

Pasningstilbuddets indsats for at sikre dit
barn en god start (indkøring) i tilbuddet?*

Kontakten til personalet/dagplejeren?

Samarbejdet mellem pasningstilbud og
hjem alt i alt?

Samlet tilfredshed over 4,5 Samlet tilfredshed under 4,2

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE ML. 
HØJEST OG LAVEST BEDØMTE AFDELINGER 

Evnen til at udfordre barnet samt 
indsatsen for at stimulere barnets 
kreativitet, fantasi og lyst til at 
lære adskiller afdelinger med høj 
og lav score.  

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Personalets pædagogiske indsats, 
tid til barnet og engagement viser 
stor forskel mellem højt og lavt 
scorede afdelinger. 

De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i 
afdelinger med en samlet tilfredshed over 4,5. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i afdelinger med en samlet 
tilfredshed under 4,2.  
*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det sidste år 
er startet i en ny institution. 
 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

Ligeledes er kontakten og 
samarbejdet mellem dagtilbuddet 
og hjemmet faktorer, der 
adskiller. 
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Dagtilbudsafdeling
(n=12293)
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Meget utilfreds Meget tilfreds

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
INSTITUTIONSTYPE 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældre med børn hos dagplejer 
er mere tilfredse end forældre 
med børn i dagtilbudsafdelinger. 
Det er samme tendens som i 
2011. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



25 
  
 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med dagtilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der er stor spredning i forældrenes 

tilfredshed i de enkelte afdelinger. 
Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3 og 4,9. 

- Der er 9 dagtilbudsafdelinger, som 
har haft en positiv udvikling i 
gennemsnitlige tilfredshed på 0,6 
eller derover, mens der er 7 
dagtilbudsafdelinger med en 
negativ udvikling på 0,6 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte 
dagtilbudsafdelinger ses på 
spørgsmål vedrørende den 
pædagogiske indsats og 
samarbejdet mellem hjem og 
dagtilbudsafdelingen.  

- Der ses lavere tilfredshed i 
dagtilbudsafdelinger ift. dagplejer. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
dagtilbuddet samlet set. Det er en 
fremgang i forhold til 2011, hvor 
andelen var 87%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på det spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
dagtilbuddet.  

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålet 
vedrørende personalets tid til 
barnet.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet vedrørende dag-
tilbuddets indsats for at sikre barnet 
en god start i dagtilbuddet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2011. 

 

01 02 03 

 04. DAGTILBUD 
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FOKUSOMRÅDER: FORMÅL 

Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en 
høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. 
Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest 
effektivt at øge den samlede tilfredshed. 
 
På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: 
 

• Pædagogik og aktiviteter 
• Plads til forskellighed 
• Samarbejde 
• Fysiske rammer 

 
For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, 
sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for 
den samlede tilfredshed.  

 

For en beskrivelse af den anvendte metode, se afsnittet ”Bemærkninger” til sidst i 
rapporten.  04. DAGTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Fysiske 
rammer 

GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER 

- Dagtilbuddets indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 
- Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til dit barn  
- Dagtilbuddets indsats for at stimulere dit barns lyst til at lære 
- Dagtilbuddets indsats for at udfordre det enkelte barn 
- Den tid personalet/dagplejeren har til dit barn 
- Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 
- Aktiviteterne i dagligdagen 

- Dit barns trivsel i dagtilbuddet  
- Dagtilbuddets indsats for at begrænse mobning 
- Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 

(fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)  
- Er der plads til forskellighed i dit barns dagtilbud 
- Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i dagtilbuddet 
- Mener du, at dit barns dagtilbud fremmer lige muligheder for alle 

- De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil) 
- Udendørs faciliteter og arealer 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Plads til 
forskellighed 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

- Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem alt i alt 
- Kontakten til personalet/dagplejeren 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med dagtilbuddet 
- Har du en klar opfattelse af dagtilbuddets forventninger til dig 

Samarbejde 
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj

UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER 

DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 

Pædagogik og aktiviteter 
Pædagogik og aktiviteter har den 
højeste betydning for den 
samlede tilfredshed. En indsats 
på dette område vil kunne højne 
den samlede tilfredshed. 
Forældrenes tilfredshed med 
området er dog allerede 
forholdsvis høj. 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest 
figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for 
den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for 
den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på 
samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 

 04. DAGTILBUD 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og aktiviteter har den 

største betydning for den samlede 
tilfredshed. En øget tilfredshed på 
dette område vil kunne højne den 
samlede tilfredshed. Området får 
dog i forvejen en forholdsmæssig 
høj vurdering. 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der er stor spredning i forældrenes 

tilfredshed i de enkelte afdelinger. 
Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3 og 4,9. 

- Der er 9 dagtilbudsafdelinger, som 
har haft en positiv udvikling i 
gennemsnitlige tilfredshed på 0,6 
eller derover, mens der er 7 
dagtilbudsafdelinger med en 
negativ udvikling på 0,6 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte 
dagtilbudsafdelinger ses på 
spørgsmål vedrørende den 
pædagogiske indsats og 
samarbejdet mellem hjem og 
dagtilbudsafdelingen.  

- Der ses lavere tilfredshed i 
dagtilbudsafdelinger ift. dagplejer. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
dagtilbuddet samlet set. Det er en 
fremgang i forhold til 2011, hvor 
andelen var 87%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på det spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
dagtilbuddet.  

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålet 
vedrørende personalets tid til 
barnet.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet vedrørende dag-
tilbuddets indsats for at sikre barnet 
en god start i dagtilbuddet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2011. 

 

01 02 03 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med skolen? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af skolerne. 

- De 10 skoler med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011 samt 
de 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte skoler. 

 

 

 

 

 

 

 

05. SKOLE-UNDERVISNING: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med skolen. 

- Tilfredsheden med diverse aspekter 
ved skolen. 

- Udviklingen siden 2011. 

 

01 02 03 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=18568, gns=4) 2011 (n=17784, gns=4)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLE-
UNDERVISNINGEN 

79,7% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns skole samlet set. Det er på 
cirka samme niveau som i 2011.  

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

7% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er den 
samme procentsats som i 2011. 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i skolen?
(n=18552, gns=4,1, udv=-

0,1)

Dit eget bidrag til samarbejdet
med skolen? (n=18245,

gns=4, udv=+0,1)

Skolens indsats for at udvikle
dit barns sociale kompetencer
(fx vise hensyn, forståelse for

andre og hjælpsomhed)?
(n=18246, gns=4)

Skole-hjem samtalerne?
(n=17650, gns=4)

Samarbejdet mellem skole og
hjem alt i alt? (n=18522,

gns=4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

På de følgende fire sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med 
størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (4). 

Den højeste 
tilfredshed hos 
forældrene ses i 
deres vurdering af 
deres barns trivsel i 
skolen. 

Samarbejde og 
samtaler mellem 
skole-hjem samt 
skolens indsats for at 
udvikle barnet og 
barnets faglige 
udbytte af 
undervisningen 
vurderes også 
forholdsmæssigt højt. 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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0% 25% 50% 75% 100%

Oplever du, at dit barn indgår i
et fællesskab med de andre
børn i skolen? (n=18501,

gns=4, udv=+0,1)

Kontakten til personalet i
skolen? (n=18360, gns=3,9,

udv=+0,2)

Dit barns faglige udbytte af
undervisningen? (n=18486,

gns=3,9)

Vil du vurdere, at der foregår
mobning i dit barns klasse?*

(n=16830, gns=3,8,
udv=+0,1)

Skolens indsats for at
stimulere dit barns evne til at

danne egne holdninger?
(n=17229, gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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*Bemærk, at skalaen er vendt om ved spørgsmålet vedrørende mobning i barnets 
klasse. En lav grad af enighed bliver derfor angivet som en høj vurdering. 
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Skolens indsats for at
begrænse mobning?
(n=17554, gns=3,8)

Skolens indsats for at
stimulere dit barns kreativitet

og fantasi? (n=18167,
gns=3,7, udv=-0,1)

Skolens indsats for at
forberede eleverne til at

påbegynde en
ungdomsuddannelse?*

(n=5769, gns=3,7)

De udendørs faciliteter og
arealer (skolegård, boldbaner
mv.)? (n=18385, gns=3,7,

udv=+0,1)

Er der plads til forskellighed i
dit barns skole? (n=17830,

gns=3,6)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 6. til 10. klasse. 
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0% 25% 50% 75% 100%

Skolens indsats for at udfordre
det enkelte barn? (n=17949,

gns=3,5)

Mener du, at dit barns skole
fremmer lige muligheder for
alle? (n=16891, gns=3,5)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads mv.)?

(n=18408, gns=3,2,
udv=+0,1)

Lærernes tid til den enkelte
elev? (n=17746, gns=3,1,

udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Skolens indsats for at 
udfordre det enkelte 
barn og evnen til at 
fremme lige 
muligheder for alle 
bliver vurderet 
forholdsmæssigt lavt. 

Den største utilfredshed 
ses på spørgsmålene 
omhandlende de fysiske 
rammer og lærernes tid 
til barnet. Her er knap 
en tredjedel enten 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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-0,1

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

Kontakten til personalet i skolen? (gns=3,9)

Dit eget bidrag til samarbejdet med skolen? (gns=4)

Lærernes tid til den enkelte elev? (gns=3,1)

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i skolen? (gns=4)

De udendørs faciliteter og arealer (skolegård,
boldbaner mv.)? (gns=3,7)

De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar,
plads mv.)? (gns=3,2)

Vil du vurdere, at der foregår mobning i dit barns
klasse?* (gns=3,8)

Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet
og fantasi? (gns=3,7)

Dit barns trivsel i skolen? (gns=4,1)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2011 

Den største fremgang i forhold til 
2011 ses på tilfredsheden med 
kontakten til personalet i skolen. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2011. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2013. 
*Bemærk, at skalaen er vendt om ved spørgsmålet om mobning i barnets klasse. 
En lav grad af enighed bliver derfor angivet som en høj vurdering. 
 

I forhold til 2011 er der sket en 
tilbagegang på spørgsmålene 
vedrørende barnets trivsel og 
indsatsen for at stimulere barnets 
kreativitet og fantasi.  

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med skolen? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af skolerne. 

- De 10 skoler med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011 samt 
de 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte skoler. 

 

 

 

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 79% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er på niveau med 
2011, hvor andelen var 80%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående indsatsen for at udfordre 
det enkelte barn og fremme lige 
muligheder for alle samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af 
kontakten til personalet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på niveau med 
2011. 

- Der har været tilbagegang på 
spørgsmålene vedrørende trivsel og 
indsatsen for at stimulere  
fantasi og kreativitet ift. 2011. 

 

 

01 02 03 
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Samlet tilfredshed med skolen

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
SKOLER 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL SKOLER MED SAMME TILFREDSHED 

Der er i alt medtaget 47 skoler.  

23% af skolerne 
har et gns. over 

4,1. 
 

62% af 
skolerne har et 

gns. mellem 
3,8 og 4,1. 

15% af skolerne har et 

gns. under 3,8.  
 

 05. SKOLE-UNDERVISNING 
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-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Samsøgades Skole (n=306)

Skæring Skole (n=592)

Viby Skole (n=339)

Søndervangskolen (n=261)

Rundhøjskolen (n=332)

Skødstrup Skole (n=701)

Malling Skole (n=426)

Elsted Skole (n=529)

Skåde Skole (n=426)

Næshøjskolen (n=437)

Sødalskolen (n=151)

Læssøesgades Skole (n=204)

Center-10, Aarhus (n=185)

Skjoldhøjskolen (n=261)

Ellevangsskolen (n=631)

Højvangskolen (n=434)

Risskov Skole (n=545)

Ellekærskolen (n=107)

Virupskolen (n=414)

Bavnehøjskole (n=420)

DE 10 SKOLER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2011 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 skoler med den mest 
positive udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed i 
forhold til 2011. 

De 10 skoler hvor forældrenes 
gennemsnitlige tilfredshed er 
faldet mest i forhold til 2011.  
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De fysiske rammer indendørs (lokaler, 
inventar, plads mv.)?

De udendørs faciliteter og arealer 
(skolegård, boldbaner mv.)?

Lærernes tid til den enkelte elev?

Skolens indsats for at stimulere dit barns 
kreativitet og fantasi?

Skolens indsats for at udfordre det 
enkelte barn?

Dit barns faglige udbytte af 
undervisningen?

Mener du, at dit barns skole fremmer lige 
muligheder for alle?

Skolens indsats for at begrænse 
mobning?

Er der plads til forskellighed i dit barns 
skole?

Dit barns trivsel i skolen?

Samlet tilfredshed over 4,1 Samlet tilfredshed under 3,8

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
ML. HØJEST OG LAVEST BEDØMTE SKOLER 

Tilfredsheden med udendørs faciliteter 
og indendørs fysiske rammer adskiller 
skoler med høj og lav score.  

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Skolens indsats for at stimulere og 
udfordre barnet samt barnets faglige 
udbytte vurderes også forskelligt af 
forældrene på højest og lavest 
bedømte skoler. 

De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt 
forældre til børn i skoler med en samlet tilfredshed over 4,1. De 
lyseblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre 
til børn i skoler med en samlet tilfredshed under 3,8. 

Plads til forskellighed og skolens 
indsats mod mobning og for at 
fremme lige muligheder for alle 
adskiller de højt og lavt scorende 
skoler. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med skolen? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Gennemsnittet af den samlede 

tilfredshed på de enkelte skoler 
ligger mellem 3,5 og 4,3. 

- Der er 8 skoler, som har haft en 
positiv udvikling i gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,2 eller derover, 
mens der er 7 skoler med en 
negativ udvikling på 0,2 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte skoler ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, pladsen til forskellighed, 
samt personalets indsats i forhold 
til pædagogik og undervisning.  

 

 

 

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- 79% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er på niveau med 
2011, hvor andelen var 80%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående indsatsen for at udfordre 
det enkelte barn og fremme lige 
muligheder for alle samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af 
kontakten til personalet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på niveau med 
2011. 

- Der har været tilbagegang på 
spørgsmålene vedrørende trivsel og 
indsatsen for at stimulere  
fantasi og kreativitet ift. 2011. 

01 02 03 
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FOKUSOMRÅDER: FORMÅL 

Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en 
høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. 
Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest 
effektivt at øge den samlede tilfredshed. 
 
På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: 
 

• Pædagogik og undervisning 
• Plads til forskellighed 
• Samarbejde 
• Fysiske rammer 

 
For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, 
sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for 
den samlede tilfredshed.  

 

For en beskrivelse af den anvendte metode, se afsnittet ”Bemærkninger” til sidst i 
rapporten.  05. SKOLE-UNDERVISNING 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



43 
  
 

GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER 

- Dit barns faglige udbytte af undervisningen 
- Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 
- Skolens indsats for at udfordre det enkelte barn 
- Lærernes tid til den enkelte elev 
- Skolens indsats for at stimulere dit barns evne til at danne egne holdninger 

- Dit barns trivsel i skolen 
- Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, 

forståelse for andre og hjælpsomhed) 
- Skolens indsats for at begrænse mobning 
- Er der plads til forskellighed i dit barns skole 
- Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen 
- Mener du, at dit barns skole fremmer lige muligheder for alle 
- Vil du vurdere, at der foregår mobning i dit barns klasse 

 
 

- Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt 
- Skole-hjem samtalerne 
- Kontakten til personalet i skolen 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med skolen 
- Har du en klar opfattelse af skolens forventninger til dig 

- De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 
- De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 

Pædagogik og 
undervisning 

Plads til 
forskellighed 

Samarbejde 

Fysiske 
rammer 
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj

UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER 

DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 

Pædagogik og undervisning 
Pædagogik og undervisning har 
den højeste betydning for den 
samlede tilfredshed og får 
samtidig en forholdsvis lav 
vurdering af forældrene. Der er 
dermed plads til forbedring på 
området, og en sådan forbedring 
vil kunne øge den samlede 
tilfredshed med skolerne.  

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmeste 
figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for 
den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for 
den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på 
samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og undervisning har den 

højeste betydning for den samlede 
tilfredshed og får samtidig en 
forholdsvis lav vurdering af 
forældrene. En indsats på området 
vil dermed kunne øge den samlede 
tilfredshed med skolerne. 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Gennemsnittet af den samlede 

tilfredshed på de enkelte skoler 
ligger mellem 3,5 og 4,3. 

- Der er 8 skoler, som har haft en 
positiv udvikling i gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,2 eller derover, 
mens der er 7 skoler med en 
negativ udvikling på 0,2 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte skoler ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, pladsen til forskellighed, 
samt personalets indsats i forhold 
til pædagogik og undervisning.  

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- 79% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er på niveau med 
2011, hvor andelen var 80%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående indsatsen for at udfordre 
det enkelte barn og fremme lige 
muligheder for alle samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af 
kontakten til personalet. 

- Ellers ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på niveau med 
2011. 

- Der har været tilbagegang på 
spørgsmålene vedrørende trivsel og 
indsatsen for at stimulere  
fantasi og kreativitet ift. 2011. 

01 02 03 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med SFO’en? 

 
 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af SFO’erne. 

- De 10 SFO’er med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte SFO’er. 

 

 

 

 

06. SKOLE-SFO: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

- Udviklingen siden 2011. 

 

01 02 03 
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49%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=9162, gns=4,1) 2011 (n=8649, gns=4,1)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

82% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns SFO samlet set. Det er på 
niveau med tilfredsheden i 2011. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

6% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er 
uændret i forhold til 2011. 
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38%

32%

28%

29%

29%
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45%

48%

44%

44%
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18%
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Dit barns trivsel i SFO´en?
(n=9156, gns=4,2)

Aktiviteterne i SFO´en?
(n=9113, gns=4)

Oplever du, at dit barn indgår i
et fællesskab med de andre
børn i SFO´en? (n=9125,

gns=4)

SFO´ens pædagogiske indsats i
forhold til dit barn? (n=8947,

gns=3,9)

SFO´ens indsats for at
stimulere dit barns kreativitet

og fantasi? (n=8950, gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

På de følgende  tre sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med 
størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (3). 

Barnets trivsel får 
den højeste vur-
dering af forældrene. 

SFO’ens pædagogiske 
indsats og indsats for 
at stimulere barnets 
kreativitet og fantasi 
vurderes ligeledes 
relativt højt. 

Forældrene er også 
forholdsmæssigt 
tilfredse med 
aktiviteterne og 
fællesskabet i SFO’en. 
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De udendørs faciliteter og
arealer? (n=9129, gns=3,9)

Samarbejdet mellem SFO og
hjem alt i alt? (n=9069,

gns=3,9)

Kontakten til personalet i
SFO´en? (n=9098, gns=3,9,

udv=+0,1)

Personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer? (n=8665,

gns=3,9)

Dit eget bidrag til samarbejdet
med SFO´en? (n=8958,

gns=3,8, udv=+0,1)

SFO´ens indsats for at
begrænse mobning? (n=7822,

gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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Er der plads til forskellighed i dit
barns SFO? (n=8262, gns=3,7)

Mener du, at dit barns SFO
fremmer lige muligheder for

alle? (n=7839, gns=3,7)

SFO´ens indsats for at udfordre
det enkelte barn? (n=8502,

gns=3,6, udv=-0,1)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads,
legetøj, spil)? (n=9129,

gns=3,5)

Personalets tid til det enkelte
barn? (n=8560, gns=3,3,

udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Plads til forskellighed 
og SFO’ens indsats 
for at fremme lige 
muligheder for alle 
bliver vurderet 
relativt lavt. 

Forældrene er også 
relativt utilfredse 
med personalets tid 
til barnet. 

 06. SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



51 
  
 

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kontakten til personalet i SFO´en? (gns=3,9)

Dit eget bidrag til samarbejdet med SFO´en?
(gns=3,8)

Personalets tid til det enkelte barn? (gns=3,3)

SFO´ens indsats for at udfordre det enkelte barn?
(gns=3,6)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2011 

Spørgsmålene ligger generelt på 
samme niveau som i 2011.  
 
På 3 spørgsmål findes en lille 
positiv udvikling i forhold til 2011. 
Disse spørgsmål vedrører 
kontakten til personalet og eget 
bidrag til samarbejdet med 
SFO’en samt personalets tid til 
det enkelte barn. 
  
Derudover ses en lille tilbagegang 
i tilfredsheden med SFO’ens 
indsats for at udfordre det 
enkelte barn. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2011. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2013.  06. SKOLE-SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med SFO’en? 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af SFO’erne. 

- De 10 SFO’er med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte SFO’er. 

 

 

 

 

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene. 
Spørgsmål, der omhandler pladsen 
til forskellighed, det at fremme lige 
muligheder for alle og personalets 
tid til barnet får den laveste 
vurdering. 

- Generelt ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på samme niveau 
som i 2011. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med 
kontakten til personalet, eget bidrag 
til samarbejdet med SFO’en, samt 
personalets tid til det enkelte barn. 
Der er sket en lille tilbagegang på 
spørgsmålet om indsatsen for at 
udfordre det enkelte barn. 

 

01 02 03 
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Samlet tilfredshed med SFO'en

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
SFO’ERNE 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL SFO’ER MED SAMME TILFREDSHED 

Der er i alt medtaget 45 SFO’er.  

18% af SFO’erne 
har et gns. over 

4,2. 

60% af SFO’erne 
har et gns. mellem 

3,9 og 4,2. 

22% af SFO’erne har et 

gns. under 3,9.  

 06. SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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SFO Perronen / Malling Skole (n=205)

SFO-afdeling Nordbyvej, Vestergårdskolen (n=122)

SFO Globen afd. Kirkevej, Viby Skole (n=175)

SFO Rosenvangskolen (n=184)

SFO Hobitten / Skødstrup Skole (n=414)

SFO Tusindben / Elsted Skole (n=275)

SFO Reden / Hårup Skole (n=122)

SFO Omega / Solbjergskolen (n=221)

SFO Bulderby, Sabro Korsvejskolen (n=189)

SFO Næshøjspiren, Næshøjskolen (n=235)

SFO Trekanten, Mårslet Skole (n=319)

SFO Strandskolen (n=239)

SFO Basen / Hasle Skole (n=159)

SFO Væksthuset, Engdalskolen (n=321)

SFO Læssøesgades Skole (n=95)

SFO Ellevangskolen (n=312)

SFO Stammen og Grenen, Tranbjergskole (n=143)

SFO Sødalskolen (n=77)

SFO Kloden / Skjoldhøjskolen (n=113)

SFO Asgård /Hasselager Skole (n=200)

DE 10 SFO’ER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2011 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 SFO’er, hvor den 
gennemsnitlige 
tilfredsheden er steget 
mest i forhold til 2011.  

De 10 SFO’er med den 
mest negative udvikling i 
den gennemsnitlige 
tilfredshed i forhold til 
2011. 

 06. SKOLE-SFO 
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SFO´ens indsats for at udfordre det enkelte
barn?

SFO´ens indsats for at stimulere dit barns
kreativitet og fantasi?

SFO´ens pædagogiske indsats i forhold til
dit barn?

Personalets indsats for at udvikle dit barns
sociale kompetencer (fx vise hensyn,

forståelse for andre og hjælpsomhed)?

Kontakten til personalet i SFO´en?

SFO´ens indsats for at begrænse mobning?

Personalets tid til det enkelte barn?

Aktiviteterne i SFO´en?

De udendørs faciliteter og arealer?

De fysiske rammer indendørs (lokaler,
inventar, plads, legetøj, spil)?

Samlet tilfredshed over 4,2 Samlet tilfredshed under 3,9

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE ML. 
HØJEST OG LAVEST BEDØMTE SFO’ER 

SFO’ens pædagogiske indsats 
herunder indsatsen for at 
udfordre, stimulere og udvikle 
barnet, adskiller SFO’er med høj 
og lav score.  

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Indendørs og udendørs faciliteter 
samt aktiviteterne i SFO’en er også 
faktorer, der viser stor forskel 
mellem højt og lavt scorede SFO’er. 

De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i 
SFO’er med en samlet tilfredshed over 4,2. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i SFO’er med en samlet 
tilfredshed under 3,9.  

Der er også en forskel i tilfredsheden 
med personalets tid til barnet. 

 06. SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med SFO’en? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der ses en relativ stor spredning i 

forældrenes tilfredshed i de enkelte 
SFO’er. Den gennemsnitlige 
samlede tilfredshed ligger mellem 
3,4 og 4,5. 

- Der er 4 SFO’er, som har haft en 
positiv udvikling i gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,3 eller derover, 
mens der er 8 skoler med en 
negativ udvikling på 0,2 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte SFO’er ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, den pædagogiske indsats 
og tiden til det enkelte barn.  

 

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene. 
Spørgsmål, der omhandler pladsen 
til forskellighed, det at fremme lige 
muligheder for alle og personalets 
tid til barnet får den laveste 
vurdering. 

- Generelt ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på samme niveau 
som i 2011. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med 
kontakten til personalet, eget bidrag 
til samarbejdet med SFO’en, samt 
personalets tid til det enkelte barn. 
Der er sket en lille tilbagegang på 
spørgsmålet om indsatsen for at 
udfordre det enkelte barn. 

01 02 03 

 06. SKOLE-SFO 
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FOKUSOMRÅDER: FORMÅL 

Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en 
høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. 
Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest 
effektivt at øge den samlede tilfredshed.  
 
På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: 
 

• Pædagogik og aktiviteter 
• Plads til forskellighed 
• Samarbejde 
• Fysiske rammer 

 
For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, 
sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for 
den samlede tilfredshed.  

For en gennemgang af den anvendte metode, se afsnittet ”Bemærkninger” til sidst i 
rapporten.  06. SKOLE-SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER 

- SFO’ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 
- Aktiviteterne i SFO’en 
- SFO’ens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 
- SFO’ens indsats for at udfordre det enkelte barn 
- Personalets tid til det enkelte barn 

- Dit barns trivsel i SFO’en  
- Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise 

hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 
- SFO’ens indsats for at begrænse mobning 
- Er der plads til forskellighed i dit barns SFO 
- Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i SFO’en 
- Mener du, at dit barns SFO fremmer lige muligheder for alle 

- De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil) 
- De udendørs faciliteter og arealer 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Plads til 
forskellighed 

Fysiske 
rammer 

 06. SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

- Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt 
- Kontakten til personalet i SFO’en 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med SFO’en 
- Har du en klar opfattelse af SFO'ens forventninger til dig 

Samarbejde 
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj

UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER 

DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 

Pædagogik og aktiviteter 
Pædagogik og aktiviteter har den 
højeste betydning for den 
samlede tilfredshed. En indsats 
på dette område vil dermed 
kunne højne den samlede 
tilfredshed. Området har en 
gennemsnitlige tilfredshed på 3,8 
på en skala fra 1 til 5, så der er 
stadigvæk plads til forbedring. 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest 
figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for 
den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for 
den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på 
samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder.  06. SKOLE-SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og aktiviteter har den 

højeste betydning for den samlede 
tilfredshed. En indsats på dette 
område vil dermed kunne højne 
den samlede tilfredshed. 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der ses en relativ stor spredning i 

forældrenes tilfredshed i de enkelte 
SFO’er. Den gennemsnitlige 
samlede tilfredshed ligger mellem 
3,4 og 4,5. 

- Der er 4 SFO’er, som har haft en 
positiv udvikling i gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,3 eller derover, 
mens der er 8 skoler med en 
negativ udvikling på 0,2 eller 
derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte SFO’er ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, den pædagogiske indsats 
og tiden til det enkelte barn.  

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene. 
Spørgsmål, der omhandler pladsen 
til forskellighed, det at fremme lige 
muligheder for alle og personalets 
tid til barnet får den laveste 
vurdering. 

- Generelt ligger tilfredsheden med de 
enkelte spørgsmål på samme niveau 
som i 2011. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med 
kontakten til personalet, eget bidrag 
til samarbejdet med SFO’en, samt 
personalets tid til det enkelte barn. 
Der er sket en lille tilbagegang på 
spørgsmålet om indsatsen for at 
udfordre det enkelte barn. 

01 02 03 

 06. SKOLE-SFO 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med klubben? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af klubberne. 

- De 10 klubber med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte klubber. 

 

 

 

 

07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med fritids- 

og klubtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved fritids- og 
klubtilbuddet. 

- Udviklingen siden 2011. 

 

01 02 03 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
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Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=3936, gns=4,1) 2011 (n=3504, gns=4,1)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FRITIDS- 
OG KLUBTILBUDDET 

82,9% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns fritids- og klubtilbud samlet 
set. Dette er en tilbagegang i 
forhold til 2011, hvor andelen lå 
på 85%. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS FRITIDS- OG KLUBTILBUD? 

5% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Dette er 
uændret ift. 2011. 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Dit barns trivsel i fritids- og
klubtilbuddet? (n=3890,

gns=4,2)

Aktiviteterne i fritids- og
klubtilbuddet? (n=3858,

gns=4, udv=-0,1)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads, spil)?

(n=3864, gns=3,9)

De udendørs faciliteter og
arealer? (n=3854, gns=3,9,

udv=+0,1)

Fritids- og klubtilbuddets
pædagogiske indsats i forhold

til dit barn? (n=3526,
gns=3,9, udv=-0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

På de følgende tre sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med 
størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (3). 

84% af forældrene 
udtrykker tilfredshed 
med deres barns 
trivsel i fritids- og 
klubtilbuddet og får 
dermed den højeste 
vurdering. 
 
 
Tilfredsheden med 
aktiviteterne og de 
fysiske rammer i 
fritids- og klubtilbuddet 
får ligeledes en høj 
vurdering 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
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udvikle dit barns sociale
kompetencer? (n=3171,

gns=3,9)

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at stimulere dit

barns kreativitet og fantasi?
(n=3579, gns=3,8, udv=-0,1)

Oplever du, at dit barn indgår
i et fællesskab med de andre

børn i fritids- og
klubtilbuddet? (n=3825,

gns=3,8)

Er der plads til forskellighed i
dit barns fritids- og klubtilbud?

(n=3142, gns=3,8)

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at begrænse

mobning? (n=2823, gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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Mener du, at dit barns fritids-
og klubtilbud fremmer lige

muligheder for alle? (n=3081,
gns=3,7)

Samarbejdet mellem fritids-
og klubtilbuddet og hjem alt i

alt? (n=3664, gns=3,7)

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at udfordre det
enkelte barn? (n=3295,

gns=3,7)

Kontakten til personalet i
fritids- og klubtilbuddet?

(n=3618, gns=3,6)

Dit eget bidrag til samarbejdet
med fritids- og klubtilbuddet?

(n=3583, gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Det er især på 
spørgsmål omkring 
samarbejde mellem 
hjem og klub samt  
indsatsen for at 
udfordre det enkelte 
barn, at forældrene er 
mindst tilfredse.  

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

Samarbejdet med 
fritids- og 
klubtilbuddet bliver 
vurderet lavest af 
forældrene. 



66 
  
 

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4

De udendørs faciliteter og arealer? (gns=3,9)

Aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet? (gns=4)

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at stimulere dit
barns kreativitet og fantasi? (gns=3,8)

Fritids- og klubtilbuddets pædagogiske indsats i
forhold til dit barn? (gns=3,9)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2011 

Tilfredsheden med de enkelte 
spørgsmålene ligger generelt på 
samme niveau som i 2011.  
 
Der ses en fremgang i 
vurderingen af de udendørs 
faciliteter og arealer. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2011. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2013. 

Der ses en tilbagegang på 0,1 i 
den gennemsnitlige score på 
spørgsmål omhandlende den 
pædagoiske indsats samt 
indsatsen for at stimulere 
kreativitet og fantasi. Derudover 
er tilfredsheden med aktiviteterne 
i fritids- og klubtilbuddet også 
faldet. 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med klubben? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af klubberne. 

- De 10 klubber med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2011. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højest og lavest 
bedømte klubber. 

 

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse samlet set. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de to spørgsmål, der 
handler om barnets trivsel og 
aktiviteter i fritids- og klubtilbuddet. 

- Forældrene angiver lavest 
tilfredshed på spørgsmål omkring 
samarbejdet mellem hjem og fritids- 
og klubtilbud. 

- Generelt ligger spørgsmålene på 
samme niveau som i 2011. 
Forældrenes tilfredshed med 
udendørs faciliteter og arealer har 
oplevet en lille forbedring. Dog har 
der været et lille fald på 
spørgsmålene vedrørende den 
pædagogiske indsats, aktiviteter 
samt indsatsen for at stimulere 
kreativitet og fantasi.  

 

01 02 03 
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Samlet tilfredshed med Klubben

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
KLUBBERNE 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL KLUBBER MED SAMME TILFREDSHED 

Der er i alt medtaget 45 klubber.  

18% af 
klubberne har et 
gns. over 4,2. 

64% af klubberne 
har et gns. 

mellem 4 og 4,2. 

18% af klubberne har et 

gns. under 4. 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Klubben Liffen (n=77)

Klubberne i Bispehaven (n=10)

Fritidsklubben Hjortshøj (n=95)

Fritidsklubben Mårslet (n=158)

Frederiksbjerg Fritidsklub (n=96)

Brobjerg Parkvej - Zone 64 (n=95)

Klub Sølyst (n=137)

Solbjerg Fritidsklub Sydpå (n=82)

Kolt Fritidsklub (n=100)

Klubben Lisbjerg (n=63)

DE 10 KLUBBER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2011 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Der er 9 klubber med en 
positive udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed 
i forhold til 2011.  

De 10 klubber med den 
mest negative udvikling i 
forældrenes 
gennemsnitlige tilfredshed 
i forhold til 2011.  

Bemærk at der kun har været 9 klubber med en positiv udvikling.  07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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3,7

3,7

3,7

3,5

3,7

3,6

4

3,6

1 2 3 4 5

De udendørs faciliteter og arealer?

Aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet?

De fysiske rammer indendørs (lokaler,
inventar, plads, spil)?

Fritids- og klubtilbuddets pædagogiske
indsats i forhold til dit barn?

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at
stimulere dit barns kreativitet og fantasi?

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at
udfordre det enkelte barn?

Personalets indsats for at udvikle dit barns
sociale kompetencer?

Mener du, at dit barns fritids- og klubtilbud
fremmer lige muligheder for alle?

Dit barns trivsel i fritids- og klubtilbuddet?

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at
begrænse mobning?

Samlet tilfredshed over 4,2 Samlet tilfredshed under 4,0

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
ML. HØJEST OG LAVEST BEDØMTE KLUBBER 

Det er i vurderingen af aktiviteterne i 
fritids- og klubtilbuddet og de indendørs 
og udendørs fysiske rammer, at 
forskellen i forældrenes tilfredshed er 
størst på tværs af klubberne. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i 
klubber med en samlet tilfredshed over 4,2. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i klubber med en samlet 
tilfredshed under 4,0.  

Der er også en forskel i vurderingen af 
klubbens pædagogiske indsats, 
herunder indsatsen for at udfordre, 
udvikle og stimulere det enkelte barn.  

Endelig ses også en forskel i 
tilfredsheden med barnets trivsel, 
klubbens indsats for at begrænse 
mobning samt indsats for at fremme 
lige muligheder for alle. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med klubben? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Forældrenes gennemsnitlige 

tilfredshed på tværs af klubberne 
går fra 3,5 til 4,4. 

- Der er 9 klubber, som har haft en 
positiv udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed, mens 
der er 8 klubber med en negativ 
udvikling på 0,3 eller derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte klubber ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, den pædagogiske indsats 
og pladsen til forskellighed.  

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse samlet set. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de to spørgsmål, der 
handler om barnets trivsel og 
aktiviteter i fritids- og klubtilbuddet. 

- Forældrene angiver lavest 
tilfredshed på spørgsmål omkring 
samarbejdet mellem hjem og fritids- 
og klubtilbud. 

- Generelt ligger spørgsmålene på 
samme niveau som i 2011. 
Forældrenes tilfredshed med 
udendørs faciliteter og arealer har 
oplevet en lille forbedring. Dog har 
der været et lille fald på 
spørgsmålene vedrørende den 
pædagogiske indsats, aktiviteter 
samt indsatsen for at stimulere 
kreativitet og fantasi.  

 

 

01 02 03 
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FOKUSOMRÅDER: FORMÅL 

Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en 
høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. 
Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest 
effektivt at øge den samlede tilfredshed. 
 
På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: 
 

• Pædagogik og aktiviteter 
• Plads til forskellighed og inklusion 
• Samarbejde 
• Fysiske rammer 

 
For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, 
sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for 
den samlede tilfredshed.  

 

For en beskrivelse af den anvendte metode, se afsnittet ”Bemærkninger” til sidst i 
rapporten.  07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER 

- Samarbejdet mellem fritids- og klubtilbuddet og hjem alt i alt 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med fritids- og klubtilbuddet 
- Kontakten til personalet i fritids- og klubtilbuddet 
- Har du en klar opfattelse af fritids- og klubtilbuddets forventninger til dig 

- Fritids- og klubtilbuddets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 
- Aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet 
- Fritids- og klubtilbuddets indsats for at stimulere dit barns kreativitet og 

fantasi 
- Fritids- og klubtilbuddets indsats for at udfordre det enkelte barn 

- Dit barns trivsel i fritids- og klubtilbuddet 
- Fritids- og klubtilbuddets indsats for at begrænse mobning 
- Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise 

hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 
- Er der plads til forskellighed i dit barns fritids- og klubtilbud 
- Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i fritids- og 

klubtilbuddet 
- Mener du, at dit barns fritids- og klubtilbud fremmer lige muligheder for alle 

- De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, spil) 
- De udendørs faciliteter og arealer 

Samarbejde 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Plads til 
forskellighed 

Fysiske 
rammer 
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Pædagogik og 
aktiviteterPlads til 

forskellighed

Samarbejde

Fysiske rammer

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

G
e
n
n
e
m

s
n
it
li
g
 t

il
fr

e
d
s
h
e
d

Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj

UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER 

DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 

Pædagogik og aktiviteter 
Pædagogik og aktiviteter har den 
højeste betydning for den 
samlede tilfredshed. En indsats 
på dette område vil kunne højne 
den samlede tilfredshed. 
 
Plads til forskellighed 
Plads til forskellighed har den 
næststørste betydning for den 
samlede tilfredshed. 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest 
figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for 
den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for 
den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på 
samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder.  07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og aktiviteter har den 

største betydning for den samlede 
tilfredshed.  

- Plads til forskellighed har den 
næststørste betydning for den 
samlede tilfredshed. 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Forældrenes gennemsnitlige 

tilfredshed på tværs af klubberne 
går fra 3,5 til 4,4. 

- Der er 9 klubber, som har haft en 
positiv udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed, mens 
der er 8 klubber med en negativ 
udvikling på 0,3 eller derover. 

- Den største forskel mellem højest 
og lavest bedømte klubber ses på 
spørgsmål vedrørende de  fysiske 
rammer, den pædagogiske indsats 
og pladsen til forskellighed. 

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 82% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse samlet set. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de to spørgsmål, der 
handler om barnets trivsel og 
aktiviteter i fritids- og klubtilbuddet. 

- Forældrene angiver lavest 
tilfredshed på spørgsmål omkring 
samarbejdet mellem hjem og fritids- 
og klubtilbud. 

- Generelt ligger spørgsmålene på 
samme niveau som i 2011. 
Forældrenes tilfredshed med 
udendørs faciliteter og arealer har 
oplevet en lille forbedring. Dog har 
der været et lille fald på 
spørgsmålene vedrørende den 
pædagogiske indsats, aktiviteter 
samt indsatsen for at stimulere 
kreativitet og fantasi.  

01 02 03 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



76 
  
 

08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD: 
INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved dagtilbuddet. 

01 
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67%

27%

4%

2%

78%

20%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=45, gns=4,6) 2011 (n=41, gns=4,8)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED 
DAGTILBUDDET 

94% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns dagtilbud samlet set. 
Tilbagegang i andel af meget 
tilfredse i forhold til 2011. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS DAGTILBUD? 

Der er 2% af forældrene, som er 
utilfredse en stigning i forhold til 
2011, hvor ingen af forældrene 
var utilfredse 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
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76%

71%

64%

71%

62%

20%

24%

36%

22%

29% 7%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets indsats for at få
dit barn til at føle sig tryg og
glad, ud fra dit barns særlige

forudsætninger? (n=45,
gns=4,7)

Samarbejdet mellem dagtilbud
og hjem alt i alt? (n=45,

gns=4,6)

Dagtilbuddets indsats for at
sikre dit barn en god start
(indkøring) i tilbuddet?*

(n=25, gns=4,6, udv=+0,2)

Dit barns trivsel i
dagtilbuddet? (n=45,
gns=4,6, udv=-0,1)

Kontakten til personalet i
dagtilbuddet? (n=45,

gns=4,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst 
gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (4). 
*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for 
det sidste år er startet i en ny institution. 

Personalets indsats for at 
få barnet til at føle sig 
tryg og glad får den 
højeste vurdering af 
forældrene. Her er 76% 
meget tilfredse. 
 
 
Alle forældre er enten 
tilfredse eller meget 
tilfredse med indsatsen 
for at sikre barnet en 
god start 
 
 
Generelt er forældrenes 
tilfredshed høj på 
samtlige spørgsmål. 
Andelen af tilfredse eller 
meget tilfredse ligger 
mellem 85% og 100% 
på alle spørgsmål.  
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58%

58%

60%

53%

51%

36%

36%

31%

38%

40%

7%

7%

7%

9%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

De udendørs faciliteter og
arealer? (n=45, gns=4,5,

udv=-0,1)

Dagtilbuddets indsats for
stimulere dit barns kreativitet

og fantasi, ud fra dit barns
særlige forudsætninger?

(n=45, gns=4,5, udv=-0,1)

Personalets indsats for at
udvikle dit barns evner til at

skabe relationer og
kommunikere? (n=45,
gns=4,5, udv=-0,1)

Personalets engagement i
hverdagen? (n=45, gns=4,4,

udv=-0,4)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads,

legetøj, spil)? (n=45,
gns=4,4, udv=-0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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58%

60%

49%

58%

57%

33%

29%

40%

27%

34%

4%

4%

11%

11%

4%

5% 5%

0% 25% 50% 75% 100%

Dagtilbuddets orientering om
aktiviteterne i dagligdagen?
(n=45, gns=4,4, udv=-0,3)

Personalets lydhørhed over for
dine synspunkter? (n=45,

gns=4,4, udv=-0,2)

Den tid personalet har til dit
barn? (n=45, gns=4,4)

Dagtilbuddets indsats for at
lære dit barn at give udtryk
for sine egne behov? (n=45,

gns=4,4, udv=-0,1)

Personalets orientering om
den pædagogiske indsats i
forhold til dit barn?  (n=44,

gns=4,3, udv=-0,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

41%

53%
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52%
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33%
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49%

7%

7%

9%

14%

16%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit eget bidrag til samarbejdet
med dagtilbuddet? (n=44,

gns=4,3, udv=-0,2)

Dagstilbuddets indsats for at
udfordre det enkelte barn?
(n=45, gns=4,3, udv=-0,3)

Dagtilbuddets indsats for at
stimulere dit barns læring og

udvikling, ud fra dit barns
særlige forudsætninger?

(n=45, gns=4,3, udv=-0,4)

Dagtilbuddets indsats for at
skabe kontakt mellem dit barn

og de øvrige børn? (n=44,
gns=4,2, udv=-0,3)

Dagtilbuddets indsats for at
skabe meningsfulde og gode
relationer mellem dit barn og
andre børn? (n=45, gns=4,2,

udv=-0,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 94% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
dagtilbuddet samlet set. Tilbagegang 
i andelen af meget tilfredse 

- Forældrenes tilfredshed er 
forholdsvis høj på samtlige 
spørgsmål. Mellem 85% og 100% 
angiver, at de er tilfredse eller 
meget tilfredse. 

 

 

 

01 
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09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-
UNDERVISNING: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede tilfredshed 

med skolen. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved skolen. 

01 
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40%

45%

5%

7%

2%

44%

36%

14%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=242, gns=4,2) 2011 (n=288, gns=4,2)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLE-
UNDERVISNINGEN 

85% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns skole samlet set. Det er en 
fremgang på 5%-point i forhold til 
2011, dog er andelen af de meget 
tilfredse faldet. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

Andelen af forældrene, som er 
utilfredse eller meget utilfredse, 
er steget fra 6% i 2011 til 9 % i 
2013. 
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51%

55%

50%

53%

49%

30%

37%
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35%
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11%

7%

9%
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7%
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3%

0% 25% 50% 75% 100%

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

(n=241, gns=4,4)

Kontakten til personalet i
skolen? (n=241, gns=4,3)

Personalets lydhørhed over for
dine synspunkter? (n=240,

gns=4,3)

Samarbejdet mellem skole og
hjem alt i alt? (n=242,

gns=4,3)

Skolens indsats for at sikre dit
barn en god start (indkøring) i
tilbuddet? (n=235, gns=4,3,

udv=+0,1)

Skole-hjem samtalerne?
(n=229, gns=4,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed 
vises sidst (3). 

Personalets indsats 
for at få barnet til 
at føle sig tryg og 
glad får den højeste 
vurdering hvor 57% 
af forældrene 
angiver at de er 
meget tilfredse. 

På spørgsmål, der 
omhandler 
samarbejdet mellem 
forældre og skole, 
angiver forældrene 
også en relativt høj 
tilfredshed. 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



86 
  
 

38%

39%

41%

33%

36%

27%

50%

44%

39%

48%

41%

49%

10%

12%
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12%

14%

16%

6%

8%
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4%3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit eget bidrag til samarbejdet
med skolen? (n=238, gns=4,3,

udv=+0,2)

Dit barns trivsel i skolen?
(n=241, gns=4,1, udv=-0,1)

Personalets indsats for at
stimulere dit barns læring og
udvikling? (n=241, gns=4,1,

udv=+0,1)

Personalets indsats for at
udvikle evner til at skabe

relationer og kommunikere?
(n=237, gns=4, udv=+0,2)

Personalets indsats for at
stimulere dit barns kreativitet
og fantasi? (n=234, gns=4,

udv=-0,1)

Skolens indsats for at skabe
kontakt mellem dit barn og

øvrige børn? (n=233, gns=3,9,
udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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30%

26%

23%

22%

21%

24%

44%

47%

46%

45%

46%

40%

12%

17%

17%

17%

19%

23%

9%

7%

10%

12%

8%

4%

4%

3%

4%

4%

6%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

Skolens indsats for at udfordre det
enkelte barn? (n=237, gns=3,9,

udv=+0,1)

Skolens indsats for at skabe
meningsfulde og gode relationer
mellem dit barn og andre børn?
(n=234, gns=3,9, udv=+0,1)

De udendørs faciliteter og arealer
(skolegård mv.)? (n=241, gns=3,7)

De fysiske rammer indendørs (lokaler,
inventar, plads mv.)? (n=241,

gns=3,7, udv=+0,3)

Lærernes tid til den enkelte elev?
(n=228, gns=3,7, udv=+0,3)

Skolens indsats for at forberede
eleverne til deres videre forløb efter

skolen?* (n=95, gns=3,7, udv=+0,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Relativ lav tilfredshed 
med de indendørs og 
udendørs faciliteter.  
 
 
Den laveste 
tilfredshed ses på 
spørgsmål, der 
omhandler lærernes 
tid til barnet samt 
indsatsen for at 
forberede eleverne til 
deres videre forløb 
efter skolen. 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn på afsluttende spor. 
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SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med skolen. Hvilket 
er en fremgang i forhold til 2011, 
dog er andelen af meget tilfredse 
faldet. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på spørgsmålet om 
personalets indsats for at få barnet 
til at føle sig tryg og glad, efterfulgt 
af spørgsmål, der handler om 
samarbejdet mellem forældre og 
skole. 

- Den laveste tilfredshed ses på 
spørgsmål vedr. lærernes tid til den 
enkelte elev samt indsatsen for at 
forberede eleverne til deres videre 
forløb efter skolen. Ligeledes lav 
tilfredshed med de indendørs og 
udendørs faciliteter. 

 

01 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO: 
INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

01 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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40%

43%

9%

7%

1%

36%

47%

11%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=136, gns=4,1) 2011 (n=175, gns=4,1)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

83% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns SFO samlet set. På niveau 
med 2011, dog er andelen af de 
meget tilfredse steget.  

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

8% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er en 
stigning på 2%-point i forhold til 
2011.  

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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55%

53%

52%

57%

49%

48%

32%

36%

37%

28%

37%

36%

10%

10%

7%

10%

10%

9%

3%

4%

6%

3%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets lydhørhed over for
dine synspunkter? (n=135,

gns=4,4)

Kontakten til personalet i
SFO´en? (n=135, gns=4,4,

udv=+0,3)

Personalets engagement i
hverdagen? (n=135, gns=4,4,

udv=+0,1)

Personalets indsats for at få dit
barn til at få sig til at føle sig

tryg og glad (n=136, gns=4,4,
udv=+0,1)

Samarbejdet mellem SFO og
hjem alt i alt? (n=134,

gns=4,3)

SFO´ens indsats for at sikre dit
barn en god start (indkøring) i
tilbuddet? (n=131, gns=4,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst 
gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (3). 

Forældrene 
tilkendegiver den 
største tilfredshed på 
spørgsmål, der 
omhandler personalets 
engagement og indsats 
samt samarbejdet 
mellem hjem og SFO. 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



92 
  
 

41%

42%

32%

37%

37%

35%

44%

40%

51%

44%

44%

45%

8%

10%

16%

12%

11%

10%

7%

6%

7%

6%

7% 3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i SFO´en?
(n=136, gns=4,2)

Personalets orientering om den
pædagogiske indsats i forhold
til dit barn? (n=137, gns=4,2,

udv=+0,1)

Dit eget bidrag til samarbejdet
med SFO´en? (n=134,
gns=4,1, udv=+0,1)

Personalets indsats for at
udvikle evner til at skabe

relationer og kommunikere?
(n=136, gns=4,1)

SFO´ens indsats for at
stimulere dit barns læring og
udvikling? (n=135, gns=4,1,

udv=+0,1)

SFO´ens indsats for at udfordre
det enkelte barn? (n=133,

gns=4, udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



93 
  
 

32%

31%

28%

30%

23%

45%

46%

46%

35%

44%

13%

13%

12%

22%

18%

8%

7%

10%

13%

11%

3%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

SFO´ens indsats for at skabe
meningsfulde og gode

relationer mellem dit barn og
andre børn? (n=133, gns=4)

SFO´ens indsats for at skabe
kontakt mellem dit barn og de
øvrige børn ud fra dit barns

særlige forudsætninger?
(n=134, gns=4, udv=-0,1)

De udendørs faciliteter og
arealer? (n=138, gns=3,9,

udv=+0,1)

Personalets tid til det enkelte
barn? (n=125, gns=3,8,

udv=+0,3)

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, legetøj,
spil)? (n=136, gns=3,7,

udv=+0,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Forældrene angiver 
den laveste tilfredshed 
med personalets tid til 
barnet samt de 
indendørs og udendørs 
faciliteter.  

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 83% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
SFO samlet set. Det er på niveau 
med 2011, dog er andelen af meget 
tilfredse forældre faldet. 

- Forældrene tilkendegiver den største 
tilfredshed på spørgsmål, der 
omhandler personalets engagement 
og indsats samt samarbejdet mellem 
hjem og SFO. 

- Den laveste tilfredshed ses på 
spørgsmål vedrørende de indendørs 
og udendørs faciliteter og 
personalets tid til barnet. 

 

 
 

01 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG 
KLUBTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med fritids- 

og klubtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved fritids- og 
klubtilbuddet. 

01 

 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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51%

41%

6%

2%

45%

38%

10%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2013 (n=51, gns=4,4) 2011 (n=40, gns=4,2)

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FRITIDS- OG 
KLUBTILBUD 

92% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns fritids- og klubtilbud samlet 
set. Det er en fremgang på 9%-
point i forhold til 2011. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS FRITIDS- OG KLUBTILBUD? 

2% af forældrene er utilfredse, 
mens ingen er meget utilfredse. 
Det er 6%-point lavere end i 
2011. 

 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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71%

65%

65%

59%

50%

56%

29%

31%

31%

35%

46%

38%

4%

4%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

De fysiske rammer indendørs
(lokaler, inventar, plads,

legetøj, spil)? (n=51, gns=4,7)

De udendørs faciliteter og
arealer? (n=51, gns=4,6)

Personalets indsats for at få dit
barn til at få sig til at føle sig

tryg og glad? (n=51, gns=4,6,
udv=+0,2)

Personalets engagement i
hverdagen? (n=51, gns=4,5,

udv=+0,4)

Tilbuddets indsats for at sikre
dit barn en god start (indkøring)

i tilbuddet? (n=50, gns=4,5,
udv=+0,2)

Personalets lydhørhed over for
dine synspunkter? (n=50,

gns=4,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst 
gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest 
gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (3). 

De fysiske indendørs 
rammer og udendørs 
faciliteter får den 
højeste vurdering af 
forældrene. 
 
 
Der ses også en 
relativ høj tilfredshed 
på spørgsmål, der 
handler om 
personalets 
engagement og 
indsats. 
 
 
 
 
 

 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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51%

47%

45%

44%

42%

30%

43%

47%

49%

42%

46%

62%

4%

10%

8%

8%

4%

4%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Kontakten til personalet i fritids-
og klubtilbuddet? (n=51,

gns=4,4, udv=+0,3)

Dit barns trivsel i fritids- og
klubtilbuddet? (n=51, gns=4,4,

udv=+0,1)

Samarbejdet mellem fritids- og
klubtilbuddet og hjem alt i alt?
(n=51, gns=4,4, udv=+0,2)

Personalets orientering om den
pædagogiske indsats i forhold til

dit barn? (n=50, gns=4,3,
udv=+0,3)

Tilbuddets indsats for at skabe
meningsfulde og gode relationer
mellem dit barn og andre børn?

(n=50, gns=4,2, udv=+0,4)

Dit eget bidrag til samarbejdet
med fritids- og klubtilbud?

(n=50, gns=4,2, udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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38%

40%

41%

32%

36%

50%

46%

43%

53%

45%

8%

8%

12%

9%

6%

4%

4%

11%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at skabe kontakt
mellem dit barn og de øvrige

børn? (n=50, gns=4,2,
udv=+0,3)

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at stimulere dit
barns læring og udvikling?

(n=48, gns=4,2, udv=+0,3)

Personalets indsats for at
udvikle dit barns evner til at

skabe relationer og
kommunikere? (n=49, gns=4,2,

udv=+0,4)

Fritids- og klubtilbuddets
indsats for at udfordre det

enkelte barn? (n=47, gns=4,1,
udv=+0,3)

Personalets tid til det enkelte
barn? (n=47, gns=4,

udv=+0,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Personalets indsats for 
at stimulere og 
udfordre og udvikle 
barnet, bliver vurderet 
forholdsmæssigt lavt af 
forældrene.  

 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

Forældrene angiver den 
laveste tilfredshed på 
spørgsmålet om 
personalets tid til barnet. 
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SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG 
KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 92% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
fritids- og klubtilbud samlet set, 
hvilket er en markant fremgang i 
forhold til 2011. 

- De fysiske faciliteter udendørs og 
indendørs får den højeste vurdering 
af forældrene, mens personalets tid 
til barnet får den laveste vurdering. 
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 11. SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDS- OG KLUBTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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RAMMER 
 
- Tilfredsheden med Byrådets 

fastlagte rammer for dagtilbud, 
SFO, og klub. 

 

 

 

 

12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
RAMMER: INDHOLD 

BUDGETMÅL 
 
- Forældrenes tilfredshed 

sammenlignet med de politisk 
fastsatte budgetmål vedtaget af 
Aarhus Byråd. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med budgetmål på 
tværs af institutionstype. 

01 02 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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85%

80%

75%

75%

85%

85%

70%

80%

87%

79%

63%

64%

70%

76%

61%

53%

80%

88%

80%

63%

63%

71%

75%

59%

47%

75%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i skolen/pasningstilbuddet/FU-
tilbuddet

Samarbejdet mellem
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet og hjem alt

i alt

Skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets evne til at
udfordre det enkelte barn

Skolens indsats for at forberede eleverne til at
påbegynde en ungdomsuddannelse*

Skolens/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets indsats
for at begrænse mobning

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i skolen/pasningstilbuddet/FU-

tilbuddet?

Mener du, at dit barns skole/pasningstilbud/FU-
tilbud fremmer lige muligheder for alle

Klar opfattelse af skolens/pasningstilbuddets/FU-
tilbuddets forventninger til dig?**

Eget bidrag til samarbejdet med
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet?

Budgetmål 2013 2011

FORÆLDRENES TILFREDSHED SAMMENLIGNET 
MED DE POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Forældrenes tilfredshed med deres 
barns trivsel ligger over 
budgetmålet. Forældrenes vurdering 
af samarbejdet mellem institution 
og hjem ligger kun lidt under 
budgetmålet. Begge spørgsmål er 
på niveau med 2011. 
 
 
 
Generelt ligger forældrenes 
tilfredshed på niveau eller over i 
forhold til 2011. 
  
Skønt fremgang i tilfredsheden 
siden 2011, svarer forældrenes 
tilfredshed på de øvrige spørgsmål 
udpeget af Aarhus Byråd dog endnu 
ikke til budgetmålene. 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 6. til 
10. klasse. 
**Der er endnu ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 
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80%

75%

75%

93%

84%

73%

84%

78%

56%

64%

85%

61%

61%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i skolen/pasningstilbuddet/FU-
tilbuddet

Samarbejdet mellem
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet og hjem alt

i alt

Skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets evne til at
udfordre det enkelte barn

Skolens indsats for at forberede eleverne til at
påbegynde en ungdomsuddannelse

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (1) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Alle tre institutionstyper ligger på 
niveau eller over budgetmålet på 
spørgsmålet, der handler om barnets 
trivsel. 

På spørgsmålet vedrørende 
samarbejdet med hjemmet ligger 
dagtilbud over budgetmålet, mens 
skole og klub ligger under. 

På spørgsmålet vedrørende evnen til 
at udfordre det enkelte barn ligger 
alle tre institutionstyper under 
budgetmålet. 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

På spørgsmålet vedrørende skolens 
indsats for at forberede eleverne til 
en ungdomsuddannelse ligger 
skolerne 11%-point under 
budgetmålet. 

85%

80%

75%

75%

93%

84%

73%

84%

78%

56%

64%

85%

61%

61%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i skolen/pasningstilbuddet/FU-
tilbuddet

Samarbejdet mellem
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet og hjem alt

i alt

Skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets evne til at
udfordre det enkelte barn

Skolens indsats for at forberede eleverne til at
påbegynde en ungdomsuddannelse*

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 6. til 
10. klasse. 
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85%

70%

80%

76%

81%

76%

58%

87%

68%

74%

50%

55%

81%

64%

67%

63%

23%

49%

0% 25% 50% 75% 100%

Skolens/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets indsats
for at begrænse mobning

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i skolen/pasningstilbuddet/FU-

tilbuddet?

Mener du, at dit barns skole/pasningstilbud/FU-
tilbud fremmer lige muligheder for alle

Klar opfattelse af skolens/pasningstilbuddets/FU-
tilbuddets forventninger til dig?*

Eget bidrag til samarbejdet med
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet?

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (2) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Alle tre institutionstyper ligger 
under budgetmålene på spørgsmål, 
der omhandler begrænsning af 
mobning og barnets fællesskab med 
andre børn. Ved spørgsmålet 
vedrørende lige muligheder for alle 
ligger dagtilbud over budgetmålet, 
mens skole og klub ligger under.  

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

På spørgsmålet vedrørende eget 
bidrag til samarbejdet ligger 
dagtilbud og skole over 
budgetmålet, mens klub ligger 
under. 

*Der er endnu ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 
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Dit barns trivsel i skolen/pasningstilbuddet/FU-
tilbuddet

Samarbejdet mellem
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet og hjem alt

i alt

Skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddets evne til at
udfordre det enkelte barn

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i skolen/pasningstilbuddet/FU-

tilbuddet?**

Klar opfattelse af skolens/pasningstilbuddets/FU-
tilbuddets forventninger til dig?*

Eget bidrag til samarbejdet med
skolen/pasningstilbuddet/FU-tilbuddet?

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF SPECIALPÆDAGOGISKE 
INSTITUTIONSTYPER 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

På spørgsmålene omhandlende 
samarbejdet med hjemmet ligger alle 
tre specialpædagogiske 
institutionstyper over budgetmålene. 

Dagtilbud og klub ligger enten på 
niveau eller over budgetmålene på 
spørgsmål vedrørende evnen til at 
udfordre barnet og barnets fællesskab 
med andre børn. Skole ligger under 
budgetmålene for disse spørgsmål. 

Vurderingen af barnets trivsel ligger 
over eller på budgetmålet for 
henholdsvis dagtilbud og klub, mens 
vurderingen for skole ligger under.  

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 

*   Der er endnu ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 
** Spørgsmålsformuleringen for de specialpædagogiske tilbud er: Hvor tilfreds 
er du med skolens/tilbuddets indsats for at skabe meningsfulde og gode 
relationer mellem dit barn og andre børn, ud fra deres forudsætninger? 
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RAMMER 
 
- Tilfredsheden med Byrådets 

fastlagte rammer for dagtilbud, 
SFO, og klub. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Spørgsmålene vedrørende barnets 

trivsel, eget bidrag til samarbejdet 
samt samarbejdet mellem institution 
og hjem er de eneste spørgsmål, 
som ligger på eller over niveau med 
budgetmålet. Forældrenes 
tilfredshed på de øvrige spørgsmål, 
udpeget af Aarhus Byråd, ligger alle 
under budgetmålene. 

- Tilfredsheden med dagtilbuddet er 
højere end for skole og klub på 
samtlige spørgsmål udpeget af 
Aarhus Byråd, og er dermed tættere 
på at opfylde budgetmålene. 

- For de specialpædagogiske 
institutionstyper scorer dagtilbud og 
klub ofte lidt højere end skole på 
spørgsmålene udpeget af Aarhus 
Byråd. Med få undtagelser er de 
specialpædagogiske institutionstyper 
generelt på niveau eller over  
budgetmålene på spørgsmålene.  

01 02 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Størrelsen af forældrebetaling for
pasning i Aarhus Kommune?

(n=12943, gns=2,8)

Mulighederne for at vælge
mellem de enkelte

pasningstilbud? (n=12290,
gns=3,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR DAGTILBUD 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

30% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
forældrebetalingen i 
dagtilbuddet, mens 
36% er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

46% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
mulighederne for at 
vælge mellem 
dagtilbud, mens 24% 
er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Størrelsen af forældrebetaling i
SFO´en i Aarhus Kommune?

(n=8893, gns=2,9)

SFO´ens åbningstider? (n=9128,
gns=4,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR SKOLE-SFO 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

34% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
forældrebetalingen i 
SFO’en, mens 37% er 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 

94% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med SFO’ens 
åbningstider, mens 
1% er utilfredse. 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



109 
  
 

13%
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24%
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Størrelsen af forældrebetaling i
fritids- og klubtilbud i Aarhus

Kommune? (n=3942, gns=3,6)

Fritids- og klubtilbuddenes
åbningstider? (n=3979, gns=4,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR KLUB 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

89% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med klubbens 
åbningstider, mens 
3% er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

62% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
størrelsen af 
forældrebetalingen i 
klubben, mens 15% er 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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RAMMER 
 
- 30% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med forældre-
betalingen i dagtilbuddet. Denne 
andel er henholdsvis 34% og 62% 
for SFO og klub. 

- Hele 94% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med SFO’ens 
åbningstider. For klubtilbud er det 
89%. 

- 46% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med mulighederne 
for at vælge mellem dagtilbud. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Spørgsmålene vedrørende barnets 

trivsel, eget bidrag til samarbejdet 
samt samarbejdet mellem institution 
og hjem er de eneste spørgsmål, 
som ligger på eller over niveau med 
budgetmålet. Forældrenes 
tilfredshed på de øvrige spørgsmål, 
udpeget af Aarhus Byråd, ligger alle 
under budgetmålene. 

- Tilfredsheden med dagtilbuddet er 
højere end for skole og klub på 
samtlige spørgsmål udpeget af 
Aarhus Byråd, og er dermed tættere 
på at opfylde budgetmålene. 

- For de specialpædagogiske 
institutionstyper scorer dagtilbud og 
klub ofte lidt højere end skole på 
spørgsmålene udpeget af Aarhus 
Byråd. Med få undtagelser er de 
specialpædagogiske institutionstyper 
generelt på niveau eller over  
budgetmålene på spørgsmålene.  

01 02 

 12. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 



111 
  
 

13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN 

• Undersøgelsen er gennemført som en totalundersøgelse blandt alle forældre i Aarhus Kommune til 
børn i dagtilbud, skole, SFO og/eller klubtilbud. Forældrene er blevet bedt om at besvare et 
spørgeskema for hvert barn.  

• Der er udsendt invitationer til i alt 29.853 husstande, svarende til forældrene til 46.998 børn. Heraf 
viste 169 børn sig at være uden for målgruppen (primært fraflyttere), hvorved den rensede population 
udgøres af 46.829 børn. 

• Respondentoplysninger er leveret af Børn og Unge i Aarhus Kommune. 

• Erfaringer fra lignende undersøgelser viser, at det generelt er mere vanskeligt at få respondenter af 
anden etnisk herkomst end dansk til at deltage i spørgeskemaundersøgelser. Derfor har der i 
dataindsamlingen været et særligt fokus på at sikre en tilfredsstillende svarprocent i denne gruppe 
også. For at lette besvarelsen blandt forældre, der ikke taler særligt godt dansk, har spørgeskemaet 
ud over dansk været tilgængeligt på engelsk, tyrkisk, somali og arabisk. De forældre, der har svaret 
via telefon, har også haft mulighed for at gennemføre interviewet på disse fire sprog. 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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KONTAKTEN TIL FORÆLDRENE 

Indsamlingsmetode og -periode 

• Dataindsamlingen er gennemført som en kombination af internetbesvarelser, besvarelser via 
papirskema og telefoninterview i perioden 24. oktober til 15. december 2013 (telefoninterview i 
perioden 12. november til 13. december 2013). Forældrene har i hele perioden haft adgang til en 
hotline hos Rambøll via e-mail og telefon.  

 

Udsendelse af breve / e-mails 

Respondentgruppen blev fra starten delt op i to grupper: 
• 2.354 tilfældigt udvalgte børn, hvis forældre kun blev kontaktet via e-mail (en e-mail pr. barn) 
• 44.644 børn, hvis forældre blev kontaktet via brev og telefon (et brev pr. husstand) 

 

• Tirsdag den 22. oktober 2013: 28.690 invitationsbreve (et brev pr. husstand) udsendes til forældre 
med individuelt log-in for hvert barn i husstanden til et elektronisk spørgeskema på internettet. 

• Onsdag den 23. oktober 2013: 2.354 e-mails (en e-mail pr. barn) udsendes til forældre med 
individuelt log-in for det enkelte barn til et elektronisk spørgeskema på internettet. 

• Torsdag den 31. oktober 2013: 22.682 rykkerbreve sendes ud til de husstande, som ikke har 
besvaret skemaet via internettet for alle børn i husstanden. 

• Den 4. november, 22. november og 8. december 2013: påmindelsesmails sendes ud til de 
forældre, som ikke har besvaret skemaet via internettet. 

• Alle forældre har i hele besvarelsesperioden haft mulighed for at rekvirere et papirskema. 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Afgivne svar fordelt på indsamlingsmetode 

Indsamlingsmetode Antal Procent 

Elektronisk spørgeskema på internettet 31.715 98,1% 

Papirspørgeskema 120 0,4% 

Telefoninterview 482 1,5% 

I alt 32.317 100% 

SVARPROCENT OG ANTAL BESVARELSER 
FORDELT PÅ INDSAMLINGSMETODEN 

Svarprocent 

• I alt har forældre til 32.317 børn deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 69%. 
Dette vurderes som meget tilfredsstillende. Til sammenligning var svarprocenten i 2011 på 64,6% og i 
2009 på 63,2%.  

• En udspecificeret gennemførelsesstatistik med oplysninger om frafaldsårsager fremgår af næste side. 

• Fordelingen af afgivne svar på indsamlingsmetode vises i nedenstående tabel. 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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GENNEMFØRELSESSTATISTIK 

Gennemførelsesstatistik 

Antal 

Bruttopopulation 46.998 

Uden for målgruppen 169 

Nettopopulation 46.829 

Svarpersonen kan ikke træffes ud fra kontaktoplysninger 8 

Svarpersonen kan ikke træffes i indsamlingsperioden 10 

Sprogproblemer 86 

Ønsker ikke at deltage 1505 

Andre årsager 99 

Antal svar 32.317 

Svarprocent 69% 

Der er udelukkende registreret frafaldsårsager for de personer, der har 
kontaktet Rambølls hotline, eller som Rambøll har været i kontakt med i 
forbindelse med telefoninterview. 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ 
INSTITUTIONSTYPE 

Deltagelse og repræsentativitet samlet og fordelt på institutionstyper 

Type Population Antal svar Svarprocent 

Dagtilbud 17.530 13.125 74,9% 

Skole-undervisning 28.222 18.611 65,9% 

Skole-SFO 13.067 9.208 70,5% 

Fritids- og klubtilbud 6.561 4.136 63,0% 

Tilbud for børn med særlige behov 

Dagtilbud 63 45 71,4% 

Skole-undervisning 409 242 59,2% 

Skole-SFO 259 158 61,0% 

Fritids- og klubtilbud 75 51 68,0% 

I alt 

Antal børn 46.829 32.317 69,0% 

Bemærk, at en del forældre har besvaret for både barnets skole og 
SFO/fritidsklub. Derfor svarer det samlede antal svar til det faktiske 
antal børn i undersøgelsen. 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ HERKOMST 

Deltagelse og repræsentativitet samlet og fordelt på herkomst 

Herkomst Population Antal svar Svarprocent 

Vestlig 38.271 28.068 73,3% 

Ikke-vestlig 8.413 4.175 49,6% 

Ikke oplyst 145 74 51,0% 

I alt 46.829 32.317 69,0% 

 13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Bemærkninger 
I ”Resultater på tværs” opdeles forældrenes tilfredshed bl.a. på herkomst. Vestlig herkomst refererer her 
til personer, hvor mindst én af forældrene er født i Europa, Grønland, Færøerne, Australien, New Zealand, 
USA eller Canada. Ikke-vestlig herkomst refererer til alle øvrige lande. 
  
Lokalspørgsmål 
Institutionerne har haft mulighed for at tilføje enkelte spørgsmål til spørgeskemaet. Disse lokale 
spørgsmål er ikke medtaget i hovedrapporten. 
  
Udvikling 
I 2013 er der sket en mindre ændring i formuleringen på enkelte spørgsmål, hvor ordet ”evne til” er 
erstattet med ”indsats for”, og ordet ”pasningstilbud” er erstattet med ”dagtilbud”. Eksempelvis er 
”Pasningstilbuddets evne til at udfordre det enkelte barn” i 2013 ændret til ” Dagtilbuddets indsats for at 
udfordre det enkelte barn”. Spørgsmålet betragtes stadig som sammenligneligt. 
  
På de spørgsmål, hvor den afrundede udvikling er mindre end 0,1 på svarskalaen, er udviklingen ikke 
medtaget, da den betragtes som minimal. 

14. BEMÆRKNINGER (1) 

 14. BEMÆRKNINGER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 
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Betydningsanalyse 
På baggrund af de inddragede spørgsmål er der konstrueret indeks indenfor fire forskellige fokusområder. 
Disse fokusområder dækker forskellige aspekter af forældrenes oplevelser med tilbuddene. 
Gennem en regressionsanalyse er det muligt at finde fokusområdernes betydning for forældrenes 
samlede tilfredshed. Det giver et indtryk af, hvilke af disse fokusområder der betyder meget for 
forældrenes samlede tilfredshed, og hvilke der har en mindre betydning.  
  
Fokusområdernes betydning sammenholdes efterfølgende med forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på 
de spørgsmål der udgør fokusområdet, i en såkaldt prioriteringsmatrice. 
  
Resultatsikkerhed 
Da undersøgelsen er en totalundersøgelse, er resultaterne behæftet med en meget lille statistisk 
usikkerhed. Tests har vist, at usikkerheden på et givent spørgsmåls gennemsnit (med over 10.000 
besvarelser) med 95% sikkerhed højest er +/-0,02. Hvis et spørgsmål f.eks. scorer 4,0, ligger det 
faktiske gennemsnit dermed med 95% sikkerhed mellem 3,98 og 4,02. 
 
Usikkerheden ved spørgsmål med 3.500 besvarelser (f.eks. på fritids- og klubtilbud) er med 95% 
sikkerhed behæftet med en usikkerhed på højest +/-0,03.  
  
Politisk fastsatte budgetmål 
Der er ikke medtaget figurer og tal for SFO i budgetmålene. Dette skyldes, at der ikke er fastsat 
budgetmål for SFO.  

BEMÆRKNINGER (2) 

 14. BEMÆRKNINGER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2013 


