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Lokal forældretilfredshedsundersøgelse 

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

I forbindelse med, at Aarhus Kommune har valgt, at den nationale 

forældretilfredshedsundersøgelse erstatter den lokale forældretilfredshedsundersøgelse, 

mister vi som kommune den enorme lokale viden, som forældrene bidrager med. Vi ved 

samtidig, at forældre til børn med særlige behov har stor risiko for at forsvinde i de 2 pct. 

statistisk usikkerhed, som er knyttet til undersøgelserne. Vi er derfor dybt bekymret over, at 

forældre til børn og unge med særlige behov forsvinder i undersøgelserne. Men alle forældre 

er i fare for at miste deres demokratiske ret til at udtale og ytre sig, da det nu kun er udvalgte 

forældre på landsplan, som udspørges, hvilket ikke er demokratisk. 

Flere skolebestyrelser samt Autismeforeningens foretræde efterspurgte inddragelsen af 

forældrene i forbindelse opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2020. Jf. Folkeskolelovens §1 og 

kommunens Børn- og Unge politik er netop forældrene, folkeskolernes vigtigste 

interessenter. Forældrenes pointer bør indgå i det lokale arbejde og den lokale opfølgning. 

Specielt, når det drejer sig om forældre med børn og unge som har særlige behov. Det er de 

børn og unge, som har allermest brug for, at vi lytter til dem og deres forældre. Det har vi 

lovet i Børn- og Unge-Politikken – og det løfte er vi nødt til at holde. 

Forældrene er dem som kender deres børn bedst. Det er dem, som taler med dem om 

skoledagen derhjemme. Det er dem, som laver lektier med dem. Det er dem, som oplever 

deres barns reaktioner før og efter skoledagen. Det er dem, som hele tiden er på sidelinjen i 

deres børns udvikling fagligt og socialt. 

I forbindelse med den nye nationale forældretilfredshedsundersøgelse bliver det i stedet nu 

kun ca. 270.000 forældre som bliver adspurgt på landsplan. Den nye nationale 

tilfredshedsundersøgelse gør samtidig, at kun nogle udvalgte forældre bliver hørt hver 3. år. 

Dermed er der risiko for, at forældre ikke bliver spurgt i hele deres barns skoletid. Ligeledes 

bliver det nationale spørgsmål, så bortset fra fem lokalforankrede spørgsmål, forsvinder de 

lokale parametre fra forældretilfredsheden. Det gør ikke arbejdet for de aarhusianske 

skolebestyrelser lettere. Tværtimod. 

Derfor foreslås det, at der afsættes penge i budgettet[1] til, at kommunen gennemfører en 

lokal forældretilfredsundersøgelse hver 3. år, så det bliver forskudt ift. den nationale 

forældretilfredshedsundersøgelse. På denne måde vil kun udvalgte forældrene blive hørt hvert 

1,5 år og alle forældre vil få deres demokratiske ret i forhold til at blive hørt hver 3. år. 

Samtidig er det vigtigt, at spørgsmålene til den lokale forældretilfredshedsundersøgelse bliver 

udviklet i samarbejde med forældrene, så det bliver retvisende for både SFO, FU-området, 

almenklasser, modtageklasser, specialklasser og specialskoler. Samt for forældre til børn og 

unge med særlige behov som eksempelvis ADHD, autisme, tal-/ordblindhed eller lignende. 

Der skal således være åbne spørgsmål og mulighed for, at forældrene kan komme med 

konkrete løsninger og egne bemærkninger, hvori handleplaner kan finde udgangspunkt. De 

åbne og lokale spørgsmål vil ligeledes åbne op for, at forældre til børn og unge med særlige 
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behov ikke forsvinder i undersøgelsernes statistiske usikkerhed. I stedet vil alle blive hørt, så 

vi kan forbedre vilkårene for alle kommunens børn og unge.  

 
[1] Der har i Aarhus Kommune tidligere været gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse hvert 2. år, hvorfor dette 

forslag vil kunne gennemføres inden for en tidligere fastsat økonomisk ramme. 

 

Kommentarer fra brugerne: 

Jeg har sat stor pris på at kunne få lov til at besvare tidligere 

forældretilfredshedsundersøgelser. Jeg vil mene det giver et skævt billede af forældres 

tilfredshed, hvis man som forældre til et barn med særlige behov kun bliver hørt lejlighedsvis.  

Meget kan ændre sig på kort tid, når man har er barn med nedsat funktionsniveau.  

I forvejen kan skolesystemet være en rigtig stor udfordring, både for barnet, men også for 

resten af familien.  

Det er sjældent jeg har følt mig hørt, men jeg har kunnet give udtryk for min mening i disse 

undersøgelser.  

I en tid, hvor der stadig er udfordringer med inklusionsvisionen, vil jeg mene det er eneste 

mulighed for at skabe et billede af trivsel og tilfredshed med folkeskolen.  

Med Venlig Hilsen 

Lotte Friis.   

Skolebestyrelsen på Beder Skole:  

Som du selv nævner, og som det fremgår af Aarhus Kommunes B&U politik skal forældrene 

ses som en vigtig ressource. Derfor kan det undre at man vælger en foranstaltning hvor man 

mindsker forældrenes muligheder for at komme til ordre. Jeg kan være meget nervøs for, at 

en af de utilsigtede effekter af et sådant tiltag vil resultere i en social slagside, da forældre 

med overskud nok skal få gjort skolen opmærksom på, hvis de tænker at deres barn mistrives. 

Gad vide om forældre der befinder sig i udsatte positioner af den eller anden grund, har 

overskud til det? Det man har brug for, er at ”skubbe” disse forældre nærmere skolen – ikke 

længere væk! Som du selv nævner, er en tilfredshedsundersøgelse med til at ligestille ALLE 

forældre i lokalområdet og dermed cementeres folkeskolen som et vigtigt organ i vores 

demokratiforståelse, nemlig at det er folkets skole. Derfor mener jeg at en national 

tilfredshedsundersøgelse er et skridt i den forkerte retning. 

Endvidere ser jeg en lokal tilfredshedsundersøgelse som værende ét vigtigt retningsgivende 

redskab for skolen, det kunne eksempelvis være i forhold til skolens pædagogiske tilgang 

omkring forældresamarbejdet, som efter min mening har afgørende betydning for at finde de 
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bedst mulige løsninger for det enkelte barn, således der er flere børn i Aarhus Kommune, der 

trives. 

Tænker det er altafgørende for en skole at vide, hvorvidt forældre generelt føler sig inddraget 

i samarbejdet omkring deres barn/børn eller blot ser sig som en deltagende part. Hvem har 

definitionsretten på bekymringer, og hvis viden tæller ind i samarbejdet?? Er vi som skole 

overhovedet nysgerrige nok på forældrenes perspektiv? Pædagogiske refleksioner, der kan 

være svære at sætte ind i en national ramme, endsige overhovedet spotte på lokalt plan. 

En national tilfredshedsundersøgelse giver også noget signalforvirring, for hvordan skal 

børnene dannes til demokratiske individer som der lægges vægt på i folkeskoleloven, hvis 

man samtidig sender det signal til børnenes forældre, at vi som kommune (sat på spidsen) 

ikke rigtig orker at høre alle forældres meninger om mangt og meget i skoleregi. 

Med venlig hilsen 

Lars Fransen 

Sfo-forældreråd på Beder Skole 

Mobil: 41874140 

Autismeforeningen: Børn med særlige behov ryger gennem kvalitetsnettets masker! 

Her under corona-nedlukningen af de århusianske skoler valgte et flertal i byrådet, at 

forældretilfredshedsdelen skulle skrives ud af den nye kvalititetsrapport. Man antog, at den 

nye nationale forældretilfredshedsundersøgelse ville være fyldestgørende og give et godt 

billede også på lokalt plan i Århus af, hvor forældrene stod i forhold til deres lokale 

folkeskole. Undersøgelsen, der kommer til at køre hvert 3. år, spørger ca. 270.000 forældre på 

landsplan. Spørgsmålene er få og overordnede. 

Det valg giver god mening, hvis man har et barn, der er velfungerende - og en skole, som 

skoler er flest. Undersøgelsen er en flertalsundersøgelse, og så har det sandsynligvis ikke den 

store betydning, om man bare læner sig op af en generisk landsundersøgelse. 

 Det har STOR betydning for børn med kognitive handicaps som fx autisme, om 

undersøgelsen også er gennemtænkt i forhold til deres forskellige problematikker og 

individuelle skoletilbud. Det har den som frygtet vist sig ikke at være. 

  

Spørgsmålene var desværre de samme, uanset om man er i almenklasse eller i specialklasse. 

Når spørgsmålene er så få og generelle, kommer man til at mangle de specialfaglige aspekter 

og støttefunktioner. Det er fx ikke nok at spørge ”får dit barn støtte?”. Der skal også være 

opfølgende spørgsmål på det, som ”får dit barn det støtte, det har behov for - og er der nok 

specialiseret faglig viden i tilgangen til dit barn?”. 

Det kan godt undre, at man som forvaltning åbenbart ikke har spurgt ind til 
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● hvilke spørgsmål bliver stillet i undersøgelsen til målgrupperne 

● hvor repræsentativ er undersøgelsen for de enkelte skoletilbud 

inden man sendte indstillingen videre i udvalg og derefter i byrådet. Eller ville man ikke høre 

om bøvl? 

Efter at have set det nationale spørgeskema, blev Danmarks Statistik og Social & 

Indenrigsministeret kontaktet, og deres svar gav anledning til bekymring. Når de kigger på, 

om besvarelserne er repræsentative, kigger de nemlig udelukkende på etnicitet og 

uddannelsesmæssig/socioøkonomisk baggrund. Der skeles altså ikke til, om de er 

repræsentative i forhold til de enkelte skoletilbud for børn med særlige behov. Tilbud som 

mellemformer, Nest og inkluderede børn i almenklasser står ikke særskilte i undersøgelsen. 

Kontaktpersonen i Social & Indenrigsministeret kunne heller ikke garantere, at besvarelserne 

ville være repræsentative på lokalt plan – altså hverken på kommune eller skole. Derfor er det 

alt i alt umuligt at aflæse forældretilfredsheden for disse skoletilbud på nogen måde. 

Det er vigtigt, at forældrene får reel mulighed for at udtrykke deres opfattelse af, om de 

indsatser og rammer, der om børnene, er de rigtige. Derfor er det ikke nok med en generisk 

national undersøgelse, der kører hver 3. år for herefter at blive fulgt op på hvert 4.-5. år - det 

er næsten et halvt, spildt skoleliv for et barn. Børn med særlige behov falder gennem 

kvalitetsnettets masker, når man tager den lokale forældretilfredshedsundersøgelse væk fra 

denne gruppe. 

I de enkelte skolebestyrelser er der en øremærket plads til forældre fra specialklasserne – hvis 

skolen har en specialklasserække. Langt fra alle skolebestyrelser har en repræsentant fra 

specialklasserne – og der er ikke en særskilt plads, hvis skolen kun har få specialklasser. 

Ydermere skal man være opmærksom på, at når børn er inkluderet i et alment tilbud, så er der 

ingen særskilt plads i skolebestyrelsen til at repræsentere disse børn. Det er blevet forslået at 

kommunikere tættere ved at lave fokusgrupper. Men når man er en familie med et 

handicappet barn, så er skolen ofte ikke distriktsskolen, værtsskolen ligger måske i den anden 

ende af byen og det kræver en større koordinering at skulle til ekstra møder på skolen. Et 

spørgeskema giver mest mening for familier med børn med særlige behov. Her kan man 

svare, når der er ro, det kræver ikke barnepige og strukturændringer omkring barnet. 

  

Der lægges op til, at de nationale test og trivselsmålingerne skal være en del af de datapakker, 

skolerne skal bruge til deres kvalitetsarbejde og tilsyn, så den kvantitative del ikke står alene. 

Igen vil det her være rart at få at vide, om de er repræsentative for børn i fx specialklasser og 

andre specialiserede tilbud. Disse børn kan nemlig være så kognitivt udfordrede, at det kan 

være, at de helt fritages for at tage nationale test og trivselsmålinger. Det understreger 

ydermere behovet for, at man hører forældrene til børn med særlige behov. Også børn, der er 

inkluderet i normalklasser, kan blive undtaget fra fag, test, projektopgaver og 

trivselsundersøgelser – det er der endnu ikke nogen, der har fokus på – det skjuler sig i den 



  2020 

 

statistiske usikkerhed – børnene er ikke kendte som børn med særlige behov, da det ikke 

fremgår af sundhedsoplysninger på skolen og heller ikke spørges til i undersøgelser. 

I Landsforeningen Autisme møder vi oftere og oftere forældre til børn, hvis behov ikke bliver 

mødt, fordi skolernes budgetter nu er så stramme, at der ikke er råd til give den rette støtte 

eller visitere barnet til dyrere specialiserede tilbud såsom specialklasse eller -skole. 

Konsekvenserne for barnet og familien kan være store. Barnet kan havne i så stor mistrivsel, 

at det udvikler traumer, så det ikke kan rumme at gå i skole og ender i skolevægring. Det 

bliver sværere for forældre at bibeholde en hverdag med arbejde, hvis barnet er hjemme og i 

stærk mistrivsel. Landsforeningen Autismes årlige inklusionsundersøgelse viste sidste år, at 

35% af alle børn med autisme er i skolevægring og livsvarigt traumatiserede – med 

ringe udsigt til at kunne forsørge sig selv. 

Hvis man blindt fortsætter med ”økonomiske nedprioriteringer” af børn med særlige behov, 

som oftest har et kognitivt handicap, så er det kommunalt brud på FNs handicapkonventions 

artikel 24 om at give lige mulighed for uddannelse for alle. 

Skal man give lige muligheder, kan man blive vejledt i artikel 24 stk 2, at: 

- tilbuddet skal være individuelt tilpasset 

- lærere og pædagoger skal have den rette faglighed 

- inklusion er ikke at være på tålt ophold i et generalistisk tilbud. 

Kommunen skal efteruddanne psykologer, lærere og pædagoger, så de kan opnå den rette 

specialiserede viden og have mulighed for kompetent sparring og supervision – og man skal 

lade være med at have klasser på 28 elever, for det traumatiserer bare flere børn over i de 

specialiserede tilbud/skolevægring. Lær af den trivsel, mange børn er kommet i under corona-

pausen. 

BØRN I DE RETTE RAMMER TRIVES! 

  

Med venlig hilsen 

Marianne Banner 

Kredsformand, Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland 

  

 


