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Forældretilfredshed 2011 
  
Aarhus Kommune gennemførte i efteråret 2011 en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i 
samtlige aarhusianske pasningstilbud, 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 
pasningstilbud på en lang række områder. 
  
Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. 
  
I alt valgte forældre til 30.313 børn at deltage i undersøgelsen. 
  
Undersøgelse af forældretilfredsheden i Aarhus Kommune er foretaget hvert andet år siden 2005. 
Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen de seneste tre 
gange. 
 
På de følgende sider præsenteres resultaterne af forældretilfredsheden i 2011. 

01. INTRODUKTION 
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Samlede resultater 

• Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns tilbud samlet set. 
Andelen af de tilfredse eller meget tilfredse forældre ligger mellem 80% og 87%, mens andelen på det 
specialpædagogiske områder ligger mellem 80% og 98%. 

• Der er fremgang i den samlede tilfredshed inden for alle institutionsområder, med undtagelse af 
fritids- og klubtilbud, hvor den gennemsnitlige samlede tilfredshed er faldet lidt i forhold til 2009. 

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

• Generelt ses den største fremgang i forældrenes vurdering på spørgsmål om samarbejdet mellem 
pasningstilbud/skole/SFO og hjem. På spørgsmål vedrørende de fysiske faciliteter ses også en af de 
største fremgange i tilfredsheden på tværs af områderne. 

• Med undtagelse af fritids- og klubtilbud ses ikke tilbagegang i den gennemsnitlige tilfredshed på nogen 
af spørgsmålene. 

Resultater på tværs 

• Der ses udsving i forældrenes samlede tilfredshed på tværs af forskellige forhold, der vedrører 
institutionen og forældrenes baggrundskarakteristika. Hvilke udsving, der ses, afhænger dog af 
institutionstype. 

Fokusområder 

• Personalets indsats ift. at stimulere og udfordre barnet har en forholdsmæssig stor betydning for den 
samlede tilfredshed. En indsats på disse områder vil have den største effekt ift. at højne den samlede 
forældretilfredshed. Dette gælder alle fire institutionstyper. Området får dog allerede en forholdsvis 
høj vurdering i pasningstilbud og klub. 

02. SAMMENFATNING: GENERELT 
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Samlede resultater 

• 87% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns pasningstilbud samlet set, hvilket 
er en fremgang på 2%-point siden 2009. 

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

• Der har ikke været en tilbagegang på forældrenes tilfredshed på nogle af spørgsmålene siden 2009. 
Den største fremgang ses på spørgsmålene, der handler om samarbejdet mellem pasningstilbuddet og 
hjem samt indsatsen for at stimulere barnets kreativitet og fantasi. 

Resultater på tværs 

• Forældre til børn hos dagplejere og i små institutioner er mere tilfredse end andre forældre.  

• Forældre under 45 år samt forældre af vestlig herkomst angiver en højere tilfredshed end andre 
forældre. 

Fokusområder 

• Pædagogik og aktiviteter har den største betydning for den samlede tilfredshed, mens fokusområdet 
samarbejde og inddragelse får den laveste vurdering af forældrene. En indsats på disse to områder vil 
have den største effekt ift. at højne den samlede forældretilfredshed. 

  

SAMMENFATNING: PASNINGSTILBUD 
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Samlede resultater 

• 80% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er en 
fremgang på 2%-point ift. 2009. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens lærernes tid til eleven får den laveste 
vurdering. 

• Der har ikke været en tilbagegang på forældrenes tilfredshed på nogle af spørgsmålene siden 2009. 
Den største fremgang ses på spørgsmålene omhandlende fysiske faciliteter, samarbejdet mellem skole 
og hjem samt indsatsen for at forberede eleverne til ungdomsuddannelser og begrænse mobning. 

Resultater på tværs 

• Forældre til børn i skoler med et højt karaktergennemsnit og et lavt elevfravær er mere tilfredse end 
andre forældre. 

• Tilfredsheden er også højst hos forældre med børn på de laveste klassetrin. 

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 
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Samlede resultater 

• 81% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er en lille 
stigning ift. 2009, hvor andelen var 80%. 

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

• Der findes ingen spørgsmål, hvor forældrenes tilfredshed er faldet siden 2009. Der har derimod været 
en lille stigning i tilfredsheden på spørgsmål vedrørende fysiske faciliteter, SFO’ens indsats for at 
stimulere og udfordre barnet, samarbejdet mellem hjem og SFO samt aktiviteterne i SFO’en. Der ses 
også en lille stigning på spørgsmålet om den samlede tilfredshed. 

Resultater på tværs 

• Der er kun små forskelle i forældrenes tilfredshed på tværs af forældrenes og SFO’ens karakteristika. 

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: SFO 
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Samlede resultater 

• 85% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns fritids- og klubtilbud samlet set. 
Det er på niveau med resultaterne i 2009. Dog var andelen af meget tilfredse forældre større i 2009. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens inddragelsen af forældrene får den 
laveste vurdering. 

• Der ses en fremgang siden 2009 i tilfredsheden med de fysiske faciliteter, mens der har været en 
tilbagegang på spørgsmål vedrørende indsatsen for at udfordre og udvikle barnet samt for at 
begrænse mobning. Samtidig er den samlede tilfredshed også faldet lidt.  

Resultater på tværs 

• Kvinder samt forældre af vestlig herkomst er mere tilfredse end henholdsvis mænd og forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 

Fokusområder 

• Det er vanskeligt at udpege en relevant opfølgende indsats for fritids- og klubtilbud. Pædagogik og 
aktiviteter har den største betydning for den samlede tilfredshed, men området får også den højeste 
vurdering. Omvendt får samarbejde og inddragelse den laveste vurdering, men området har samtidig 
en relativ lav betydning for den samlede tilfredshed.  

SAMMENFATNING: FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
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Pasningstilbud 

• 98% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns pasningstilbud samlet set, mens 
ingen forældre angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 

• Generelt er forældrenes tilfredshed høj på samtlige spørgsmål. Andelen af tilfredse eller meget 
tilfredse forældre ligger mellem 84% og 98%.  

Skole 

• 80% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set.  

• Personalets evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad får den højeste vurdering af forældrene, 
mens lærernes tid og de fysiske rammer indendørs får den laveste vurdering. 

• Kvinder samt forældre af vestlig herkomst er mere tilfredse med skolen samlet set end andre 
forældre. 

SFO 

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

• Forældrene giver den højeste vurdering i spørgsmål vedrørende barnets tryghed og trivsel, 
personalets engagement samt samarbejde ml. hjem og SFO. De fysiske rammer indendørs og 
udendørs samt personalets tid til barnet får den laveste vurdering. 

• Forældre i aldersgruppen 35-39-årige angiver en lavere tilfredshed end forældre i de andre 
aldersgrupper. 

Fritids- og klubtilbud 

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

• De fysiske faciliteter får den højeste vurdering, mens personalets tid får den laveste vurdering. 

 

SAMMENFATNING: SPECIALPÆDAGOGISKE 
INSTITUTIONER 
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Afrapportering af resultaterne sker for hvert af de fire institutionsområder 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 områder indgår fokusområder ikke i afrapporteringen. Resultater på tværs 
indgår heller ikke for specialpædagogisk pasningstilbud 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) 
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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 2011-tallene, hvis andet ikke er angivet. 
 
gns.: forkortelse for gennemsnit. 
 
udv.: forkortelse for udviklingen i gennemsnittet siden 2009. 
 
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 
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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. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med pasningstilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv 
og negativ udvikling siden 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af institutionstype og størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn af ikke-vestlig 
herkomst i pasningstilbuddet. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse i svar mellem herkomst. 

 

 

 

 

 

04. PASNINGSTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

pasningstilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved pasningstilbuddet. 

- Udviklingen siden 2009. 

 

01 02 03 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED 
PASNINGSTILBUDDET 

87% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns pasningstilbud samlet set. 
Dette er en fremgang på 2%-
point ift. 2009. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS PASNINGSTILBUD? 

5% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er et 
lille fald i utilfredsheden ift. 2009, 
hvor andelen var 6%. 

45%

42%

8%

4%

1%

41%

44%

9%

5%

1%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=11796, gns=4,3) 2009 (n=12534, gns=4,2)
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55%

52%

46%

41%

42%

38%

37%

33%

39%

44%

41%

46%

6%

8%

10%

11%

12%

10%

5%

4%

3%

5%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i 
pasningstilbuddet (n=11772, 

gns=4,5, udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for at 
sikre dit barn en god start i 

tilbuddet (n=4265, gns=4,3, 
udv=+0,1)

Personalets/dagplejerens 
engagement i hverdagen 

(n=11713, gns=4,3, udv=+0,2)

Personalets/dagplejerens indsats 
for at udvikle dit barns sociale 

kompetencer (n=11456, 
gns=4,2, udv=+0,1)

Personalets/dagplejerens 
pædagogiske indsats i forhold til 

dit barn (n=11684, gns=4,2, 
udv=+0,1)

Samarbejdet mellem 
pasningstilbud og hjem alt i alt 

(n=11768, gns=4,2, udv=+0,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (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). 

Barnets trivsel og 
indsatsen for at sikre 
barnet en god start i 
pasningstilbuddet er 
de to spørgsmål, 
hvor andelen af 
meget tilfredse 
forældre er højst. 
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40%

39%

37%

36%

33%

26%

41%

41%

42%

45%

47%

58%

12%

10%

15%

13%

18%

15%

6%

7%

5%

6%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Pasningstilbuddets indsats for at 
stimulere dit barns kreativitet og 

fantasi (n=11633, gns=4,2, 
udv=+0,3)

Udendørs faciliteter og arealer 
(n=11755, gns=4,1, udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for at 
stimulere dit barns lyst til at lære 
(n=11372, gns=4,1, udv=+0,2)

Den daglige kontakt til 
personalet/dagplejeren 

(n=11793, gns=4,1, udv=+0,2)

Oplever du, at dit barn indgår i et 
fællesskab med de andre børn i 
pasningstilbuddet (n=11634, 

gns=4,1)

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med pasningstilbuddet 
(n=11567, gns=4,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

33%

33%

41%

31%

25%

24%

45%

45%

33%

44%

48%

48%

14%

15%

16%

20%

22%

23%

6%

6%

7%

4%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Aktiviteterne i dagligdagen 
(n=11713, gns=4, udv=+0,1)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=11585, 

gns=4)

Hvor tilfreds var du med 
samarbejdet mellem de to tilbud i 

forbindelse med overgangen 
(n=4302, gns=4, udv=+0,1)

Pasningstilbuddets indsats for at 
begrænse mobning (n=9078, 

gns=4, udv=+0,1)

Mener du, at dit barns 
pasningstilbud fremmer lige 

muligheder for alle (n=10469, 
gns=3,9)

Er der plads til forskellighed i dit 
barns pasningstilbud (n=10982, 

gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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29%

28%

22%

24%

20%

13%

41%

45%

46%

42%

39%

34%

19%

15%

25%

24%

34%

22%

9%

10%

6%

9%

6%

24% 6%

0% 25% 50% 75% 100%

Pasningstilbuddets evne til at 
udfordre det enkelte barn 

(n=11326, gns=3,9, udv=+0,2)

De fysiske rammer indendørs 
(n=11777, gns=3,9, udv=+0,1)

Inddragelsen af forældre i 
beslutninger vedr. 

pasningstilbuddet (n=10906, 
gns=3,8, udv=+0,1)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns læring (n=11149, 

gns=3,8)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. pladsen til forskellighed 

(n=9617, gns=3,7)

Den tid personalet/dagplejeren 
har til dit barn (n=11629, 

gns=3,2, udv=+0,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Inddragelsen af 
forældrene bliver 
vurderet forholds-
mæssigt lavt. 

Knap en tredjedel 
er enten utilfreds 
eller meget 
utilfreds med 
personalets tid til 
barnet. 
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0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

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

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

Pasningstilbuddets indsats for at stimulere dit barns 
kreativitet og fantasi (gns=4,2)

Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 
(gns=4,3)

Pasningstilbuddets indsats for at stimulere dit barns 
lyst til at lære (gns=4,1)

Pasningstilbuddets evne til at udfordre det enkelte 
barn (gns=3,9)

Den daglige kontakt til personalet/dagplejeren 
(gns=4,1)

Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats i 
forhold til dit barn (gns=4,2)

Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit 
barns sociale kompetencer (gns=4,2)

Pasningstilbuddets indsats for at begrænse mobning 
(gns=4)

Den tid personalet/dagplejeren har til dit barn 
(gns=3,2)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2009 

Den største fremgang i 
tilfredsheden ses på samarbejdet 
mellem hjem og pasningstilbud 
samt på indsatsen for at 
stimulere barnets kreativitet og 
fantasi. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2009. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011. 

Generelt har der ikke været 
tilbagegang i den gennemsnitlige 
tilfredshed på nogen af 
spørgsmålene ift. svarene i 2009. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med pasningstilbuddet? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv 
og negativ udvikling siden 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af institutionstype og størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn af ikke-vestlig 
herkomst i pasningstilbuddet. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse i svar mellem herkomst. 

 

 

 

 

PASNINGSTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
pasningstilbuddet samlet set. En lille 
fremgang siden 2009, hvor andelen 
var 85%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
pasningstilbuddet samt 
pasningstilbuddets indsats for at 
sikre barnet en god start i 
pasningstilbuddet. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålene om 
samarbejdet mellem hjem og 
pasningstilbud samt på 
pasningstilbuddets indsats for at 
stimulere barnets kreativitet og 
fantasi. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. vurderingen i 2009. 
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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 353 afdelinger.  

13% af afdelingerne 
har et gns. over 4,6. 

 

71% af afdelingerne har et 
gns. mellem 4 og 4,6. 

16% af afdelingerne har 

et gns. under 4.  
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1,3

1,2

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7
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-0,6
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-0,6

-0,6

-0,6

-0,7

-0,8

-0,9

-1,0

-1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6

Oddervej - Eghovedvej (n=38, gns=4,4)

Horsensvej - Legehuset Regnbuen (n=38, gns=4,3)

Horsensvej - Børnehaven Marselisparken (n=20, gns=4,1)

Skanderborgvej - Børnehaven Bjørnbakhus (n=29, gns=4,8)

Grenåvej Øst - Den private børnehave Højvang (n=25, gns=5)

Horsensvej - Børnehuset Blæksprutten (n=6, gns=5)

Silkeborgvej - Vuggestuen Nannasvej (n=24, gns=4,5)

Randersvej - DII Haven (n=30, gns=4,7)

Grenåvej Vest - Vuggestuen Næringen (n=27, gns=4,5)

Silkeborgvej - Det Nye Børnehus (n=9, gns=4,6)

Silkeborgvej - Vuggestuen Lærken (n=16, gns=3,7)

Horsensvej - Solsikken (n=36, gns=3,5)

Grenåvej Øst - Julsøvej (n=36, gns=3,7)

Horsensvej - Børnehuset Tranely (n=51, gns=3,9)

Viborgvej - Børnehuset Rydevænget (n=15, gns=3,6)

Silkeborgvej - Mejsen (n=11, gns=3,8)

Silkeborgvej - Solsikken (n=35, gns=3,6)

Grenåvej Vest - Krokodillehaven (n=56, gns=3,7)

Viborgvej - Idrætsvuggestuen Bispehaven (n=13, gns=3,5)

Silkeborgvej - Børnehuset Hejredalsparken (n=11, gns=3,2)

DE 10 AFDELINGER MED DEN MEST POSITIVE 
OG MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2009 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

8 ud af de 10 afdelinger, 
hvor tilfredsheden er 
vokset mest, ligger nu over 
det samlede gennemsnit 
på 4,3. 8 ud af de 10 
afdelinger lå under 
gennemsnittet på 4,2 i 
2009. 

De 10 afdelinger med den 
mest negative udvikling 
ligger alle under det 
samlede gennemsnit på 
4,3, mens de fleste af dem 
lå over gennemsnittet på 
4,2 i 2009. 

Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011.  04. PASNINGSTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



23 
  
 

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

Evnen til at udfordre barnet samt 
indsatsen for at stimulere og 
udvikle barnet adskiller afdelinger 
med høj og lav score.  

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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Pasningstilbuddets evne til 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

Personalets/dagplejerens indsats for at 
udvikle dit barns sociale kompetencer

Aktiviteterne i dagligdagen

Personalets/dagplejerens pædagogiske 
indsats i forhold til dit barn

Den tid personalet/dagplejeren har til dit 
barn

Personalets/dagplejerens engagement i 
hverdagen

Samarbejdet mellem pasningstilbud og 
hjem alt i alt

Pasningstilbuddets indsats for at sikre dit 
barn en god start i tilbuddet

Samlet tilfredshed over 4,6 Samlet tilfredshed under 4,0

Meget utilfreds Meget tilfreds

Personalets pædagogiske indsats, 
tid til barnet og engagement er 
også faktorer, der 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 4,6. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i afdelinger med en samlet 
tilfredshed under 4,0.   04. PASNINGSTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
INSTITUTIONSTYPE OG STØRRELSE 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældre med børn hos dagplejer 
er mere tilfredse end forældre 
med børn i daginstitutioner. Det 
er samme tendens som i 2009. 

Der er en tendens til, at forældre 
til børn i store institutioner er 
mindre tilfredse end forældre til 
børn i små institutioner. Det 
samme billede tegnede sig i 
2009. 
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Over 60 børn (n=3157)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

Der er en lille forskel i den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt 
mænd og kvinder. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældre over 45 år er i 
gennemsnit mindre tilfredse end 
yngre forældre. 

Der er tendens til, at forældre 
med folkeskole, mellemskole eller 
realeksamen og forældre med 
EFG, HG eller teknisk skole er lidt 
mindre tilfredse end øvrige 
uddannelsesgrupper. 

Forældre af vestlig herkomst er 
mere tilfredse end forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 
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30-34 år (n=4042)

35-39 år (n=4043)

40-45 år (n=1742)

Over 45 år (n=297)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen (n=364)

EFG/HG/Teknisk skole (n=215)

HH/Studentereksamen/HF/HTX (n=692)

Erhvervsuddannelse (n=1027)

Kort videregående uddannelse (n=998)

Mellemlang videregående uddannelse (n=4318)

Lang videregående uddannelse (n=4005)

Vestlig (n=10609)

Ikke-vestlig (n=1045)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF AN-
DELEN AF BØRN MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND 
I PASNINGSTILBUDDET 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der er en tendens til, at forældre 
af ikke-vestlig herkomst er mest 
tilfredse i pasningstilbud, hvor 
andelen af børn af ikke-vestlig 
herkomst er lav.  
 
Tilfredsheden blandt forældre af 
vestlig herkomst er den samme 
uanset andelen af børn af ikke-
vestlig herkomst i 
pasningstilbuddet. 
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DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
MELLEM VESTLIG/IKKE-VESTLIG HERKOMST 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED  

Forældre af vestlig herkomst er 
generelt mere tilfredse end 
forældre af ikke-vestlig herkomst. 
Dog er forældre af ikke-vestlig 
herkomst mere tilfredse med 
personalets tid til barnet. 
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Den tid personalet/dagplejeren har til dit 
barn

Dit barns trivsel i pasningstilbuddet

Personalets/dagplejerens engagement i 
hverdagen

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

pasningstilbuddet

Er der plads til forskellighed i dit barns 
pasningstilbud

Personalets/dagplejerens indsats for at 
udvikle dit barns sociale kompetencer

Personalets/dagplejerens pædagogiske 
indsats i forhold til dit barn

Udendørs faciliteter og arealer

Pasningstilbuddets indsats for at stimulere 
dit barns kreativitet og fantasi

Pasningstilbuddets indsats for at sikre dit 
barn en god start i tilbuddet

Vestlig Ikke-vestlig

Meget utilfreds Meget tilfreds
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres på for at 

forbedre den samlede tilfredshed 
med pasningstilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der er stor spredning i forældrenes 

tilfredshed i de enkelte afdelinger. 
Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3,2 og 5. 

- Der ses mindre tilfredshed i 
daginstitutioner ift. dagplejer. 

- Der er tendens til mindre 
tilfredshed i store institutioner. 

- Kvinder er lidt mere tilfredse end 
mænd. 

- Forældre over 45 år samt forældre 
af ikke-vestlig herkomst angiver en 
lavere tilfredshed end andre 
forældre. 

- Der er tendens til, at forældre med 
folkeskole, mellemskole eller 
realeksamen og forældre med EFG, 
HG eller teknisk skole er lidt mindre 
tilfredse end øvrige uddannelses-
grupper. 

 

 

PASNINGSTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
pasningstilbuddet samlet set. En lille 
fremgang siden 2009, hvor andelen 
var 85%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
pasningstilbuddet samt 
pasningstilbuddets indsats for at 
sikre barnet en god start i 
pasningstilbuddet. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålene om 
samarbejdet mellem hjem og 
pasningstilbud samt på 
pasningstilbuddets indsats for at 
stimulere barnets kreativitet og 
fantasi. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. vurderingen i 2009. 
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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 
• Samarbejde og inddragelse 
• Plads til forskellighed og inklusion 
• 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. PASNINGSTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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Fysiske 
rammer 

GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE OMRÅDER 

- Dit barns trivsel i pasningstilbuddet 
- Pasningstilbuddets indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 
- Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 
- Pasningstilbuddets indsats for at stimulere dit barns lyst til at lære 
- Pasningstilbuddets evne til at udfordre det enkelte barn 
- Den tid personalet/dagplejeren har til dit barn 
- Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 
- Aktiviteterne i dagligdagen 
- Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 

 

- Samarbejdet mellem pasningstilbud og hjem alt i alt 
- Den daglige kontakt til personalet/dagplejeren 
- Inddragelsen af forældre i beslutninger vedr. pasningstilbuddet 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns læring 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns trivsel 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. pladsen til forskellighed 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med pasningstilbuddet 

- Pasningstilbuddets indsats for at begrænse mobning 
- Er der plads til forskellighed i dit barns pasningstilbud 
- Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i 

pasningstilbuddet 
- Mener du, at dit barns pasningstilbud fremmer lige muligheder for alle 

- De fysiske rammer indendørs 
- Udendørs faciliteter og arealer 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Samarbejde og 
inddragelse 

Plads til 
forskellighed 
og inklusion 
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Pædagogik og 
aktiviteter

Samarbejde og 
inddragelse

Plads til 
forskellighed og 

inklusion

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 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. 
 
Samarbejde og inddragelse 
Samarbejde og inddragelse bliver 
vurderet forholdsmæssig lavt i 
forhold til de andre områder. 
Samtidigt er det området med 
anden højst betydning for den 
samlede tilfredshed. En 
forbedring af tilfredsheden med 
dette område, vil kunne forbedre 
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. 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og aktiviteter har den 

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

- Samarbejde og inddragelse bliver 
vurderet forholdsmæssig lavt i 
forhold til de andre områder. 
Samtidigt er det området med 
anden højst betydning for den 
samlede tilfredshed. En forbedring 
af tilfredsheden på dette område, 
vil dermed kunne forbedre den 
samlede tilfredshed. 

 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der er stor spredning i forældrenes 

tilfredshed i de enkelte afdelinger. 
Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3,2 og 5. 

- Der ses mindre tilfredshed i 
daginstitutioner ift. dagplejer. 

- Der er tendens til mindre 
tilfredshed i store institutioner. 

- Kvinder er lidt mere tilfredse end 
mænd. 

- Forældre over 45 år samt forældre 
af ikke-vestlig herkomst angiver en 
lavere tilfredshed end andre 
forældre. 

- Der er tendens til, at forældre med 
folkeskole, mellemskole eller 
realeksamen og forældre med EFG, 
HG eller teknisk skole er lidt mindre 
tilfredse end øvrige uddannelses-
grupper. 

 

 

PASNINGSTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
pasningstilbuddet samlet set. En lille 
fremgang siden 2009, hvor andelen 
var 85%. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på de spørgsmål, der 
omhandler barnets trivsel i 
pasningstilbuddet samt 
pasningstilbuddets indsats for at 
sikre barnet en god start i 
pasningstilbuddet. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed er på spørgsmålene om 
samarbejdet mellem hjem og 
pasningstilbud samt på 
pasningstilbuddets indsats for at 
stimulere barnets kreativitet og 
fantasi. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. vurderingen i 2009. 
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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 2009 samt 
de 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højst og lavest 
bedømte skoler. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af karaktergennemsnit, skolens 
størrelse og fravær på skolen. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af barnets klassetrin og antal elever 
i klassen.  

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund på skolen. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

 

 

 

05. SKOLE: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med skolen. 

- Tilfredsheden med diverse aspekter 
ved skolen. 

- Udviklingen siden 2009. 

 

01 02 03 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN 

80% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns skole samlet set. Dette er 
en fremgang på 2%-point ift. 
2009, hvor andelen var 78%. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

7% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er en 
lille tilbagegang i utilfredsheden 
ift. 2009, hvor procentsatsen var 
8%. 

26%

54%

13%

6%

1%

26%

52%

13%

7%

1%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=17784, gns=4) 2009 (n=17360, gns=3,9)
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38%

27%

25%

25%

27%

25%

47%

53%

54%

55%

47%

51%

9%

14%

15%

15%

21%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i skolen 
(n=17746, gns=4,2, udv=+0,1)

Skole-hjem samtalerne 
(n=17086, gns=4, udv=+0,1)

Skolens indsats for at udvikle dit 
barns sociale kompetencer 

(n=17441, gns=4, udv=+0,1)

Samarbejdet mellem skole og 
hjem alt i alt (n=17723, gns=4, 

udv=+0,2)

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

skolen (n=17710, gns=3,9)

Dit barns faglige udbytte af 
undervisningen (n=17653, 

gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (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. 
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14%

19%

14%

21%

20%

17%

61%

55%

56%

47%

47%

51%

23%

20%

24%

20%

22%

23%

5%

5%

8%

9%

8%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med skolen (n=17276, gns=3,9)

De sociale arrangementer på 
skolen (n=17394, gns=3,9)

Skolens indsats for at stimulere 
dit barns evne til at danne egne 
holdninger (n=16405, gns=3,8, 

udv=+0,1)

Skolens indsats for at begrænse 
mobning (n=16834, gns=3,8, 

udv=+0,2)

Skolens indsats for at stimulere 
fantasi og kreativitet (n=17324, 

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

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=17209, 

gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Skolens indsats på 
forskellige områder 
vurderes relativt 
højt. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

16%

19%

17%

13%

18%

11%

50%

49%

46%

47%

45%

41%

27%

23%

29%

28%

19%

40%

6%

6%

6%

10%

14%

6%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Den daglige kontakt til personalet 
i skolen (n=16757, gns=3,7, 

udv=+0,1)

I hvor høj grad vil du vurdere, at 
der foregår mobning i dit barns 

klasse (n=16568, gns=3,7)

Skolens indsats for at forberede 
eleverne til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse (n=5598, 
gns=3,7, udv=+0,2)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns læring (n=17060, 

gns=3,6)

De udendørs faciliteter og arealer 
(n=17568, gns=3,6, udv=+0,2)

Er der plads til forskellighed i dit 
barns skole (n=17025, gns=3,6)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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10%

14%

9%

9%

11%

9%

6%

44%

43%

44%

40%

38%

35%

30%

38%

26%

37%

41%

40%

23%

30%

7%

14%

7%

8%

9%

25%

27%

3%

8%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Elevernes indflydelse på 
undervisningen (n=14723, 

gns=3,5)

Skolens evne til at udfordre det 
enkelte barn (n=17188, 

gns=3,5)

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. skolen 

(n=15953, gns=3,5, udv=+0,1)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. pladsen til forskellighed 

(n=15075, gns=3,5)

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

(n=16152, gns=3,5)

De fysiske rammer indendørs 
(n=17636, gns=3,1, udv=+0,3)

Lærernes tid til den enkelte elev 
(n=16863, gns=3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Inddragelsen af 
forældrene og 
elevernes indflydelse 
på undervisningen 
bliver vurderet 
forholdsmæssigt lavt. 

Den største utilfredshed 
ses på spørgsmålene 
omhandlende de fysiske 
rammer og lærernes tid 
til barnet. Her er en 
tredjedel enten utilfreds 
eller meget utilfreds. 
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0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

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

De fysiske rammer indendørs (gns=3,1)

Skolens indsats for at forberede eleverne til at 
påbegynde en ungdomsuddannelse (gns=3,7)

Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt (gns=4)

De udendørs faciliteter og arealer (gns=3,6)

Skolens indsats for at begrænse mobning (gns=3,8)

Dit barns trivsel i skolen (gns=4,2)

Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale 
kompetencer (gns=4)

Skole-hjem samtalerne (gns=4)

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole 
(gns=4)

Den daglige kontakt til personalet i skolen (gns=3,7)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2009 

Den største fremgang ses på 
tilfredsheden med de fysiske 
rammer og faciliteter, 
samarbejdet mellem skole og 
hjem samt indsatsen for at 
forberede eleverne til ungdoms-
uddannelserne og for at 
begrænse mobning. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2009. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011. 

Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af 
spørgsmålene ift. svarene i 2009. 
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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 2009 samt 
de 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem højst og lavest 
bedømte skoler. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af karaktergennemsnit, skolens 
størrelse og fravær på skolen. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af barnets klassetrin og antal elever 
i klassen.  

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund på skolen. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

 

 

SKOLE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er en fremgang 
siden 2009, hvor andelen var 78%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående forældrenes inddragelse 
og indflydelse samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af de 
fysiske rammer og faciliteter, skole –
hjem samarbejdet samt indsatsen 
for at forberede eleverne til 
ungdomsuddannelser og for at 
begrænse mobning. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. svarene i 2009. 
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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 51 skoler.  

16% af skolerne har et 
gns. over 4,1. 

 

71% af skolerne har et gns. 
mellem 3,8 og 4,1. 

14% af skolerne har et 

gns. under 3,8.  
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0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Søndervangskolen (n=156, gns=4)

Rundhøjskolen (n=321, gns=4,1)

Sølystskolen (n=398, gns=4,2)

Hasselager Skole (n=311, gns=3,8)

Åby Skole (n=362, gns=4)

Skjoldhøjskolen (n=243, gns=3,9)

Malling Skole (n=421, gns=3,9)

Læssøesgades Skole (n=169, gns=4,1)

Hasle Skole (n=271, gns=4,1)

Gammelgaardskolen (n=611, gns=4,2)

Tranbjerg Skole (n=348, gns=3,7)

Tilst Skole (n=503, gns=3,8)

Engdalskolen (n=494, gns=3,9)

Bakkegårdsskolen (n=287, gns=3,9)

Viby Skole (n=294, gns=4,1)

Elev Skole (n=98, gns=4,4)

Virupskolen (n=395, gns=4)

Strandskolen (n=502, gns=3,8)

Rosenvangskolen (n=477, gns=4)

Møllevangskolen (n=234, gns=3,8)

DE 10 SKOLER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2009 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

På to skoler er forældrenes 
tilfredshed gået frem med 0,4 
point på svarskalaen.  

7 ud af de 10 skoler med den 
mest negative udvikling lå over 
gennemsnittet på 3,9 i 2009. 
Tilbagegangen sker således fra 
en relativ høj gennemsnitlig 
tilfredshed på disse skoler. 

Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011.  05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
ML. HØJST 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 ret forskelligt 
af forældrene på højst 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. 

4,1

3,5

4

3,8

4

3,8

3,7

3,9

3,4

3,9

3,3

2,9

3,5

3,4

3,7

3,4

3,4

3,5

2,9

3,6

1 2 3 4 5

De udendørs faciliteter og arealer

De fysiske rammer indendørs

Skolens indsats for at stimulere fantasi og 
kreativitet

Skolens evne til at udfordre det enkelte 
barn

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Inddragelse af forældrene i beslutninger 
vedr. skolen

Elevernes indflydelse på undervisningen

Skolens indsats for at forberede eleverne til 
at påbegynde en ungdomsuddannelse

Lærernes tid til den enkelte elev

Skolens indsats for at begrænse mobning

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

Meget utilfreds Meget tilfreds

Lærernes tid til den enkelte elev viser 
også stor forskel mellem højst og 
lavest bedømte skoler. 
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3,9

4,1

1 2 3 4 5

Under 5 (n=784)

5 - 5,4 (n=236)

5,5 - 5,9 (n=1488)

6 - 6,4 (n=1566)

6,5 - 6,9 (n=4790)

7 - 7,4 (n=3925)

7,5 eller over (n=4754)

400 elever eller færre (n=1662)

401-500 elever (n=2424)

501-600 elever (n=2910)

601-700 elever (n=3313)

701-800 elever (n=2417)

Over 800 elever (n=5057)
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2011 2009

Meget utilfreds
Meget tilfreds

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
SKOLERNES KARAKTERGENNEMSNIT OG ANTAL 
ELEVER 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der er en tendens til, at forældre 
til børn i skoler med højt 
karaktergennemsnit er mere 
tilfredse end andre forældre. 
Tendensen var dog mere udbredt 
i 2009. 

Der er også forskelle i 
tilfredsheden på tværs af skolens 
størrelse, dog ses ingen entydig 
tendens. Forældre til børn i skoler 
med under 401 elever er lidt 
mere tilfredse end forældre til 
børn i skoler med mellem 400 og 
700 elever. Samtidig ses også, at 
forældre til børn i skoler med 
over 800 elever er dem, der er 
mest tilfredse. 

Karakter er et gennemsnit af karaktererne ved afgangseksamen 
opgjort pr. skole.  05. SKOLE 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FRAVÆR 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældre til børn i skoler med et 
højt elevfravær er mindre 
tilfredse end forældre til børn i 
skoler med lavt elevfravær. Det 
er samme tendens som i 2009. 

Der er også forskelle i 
forældrenes tilfredshed på tværs 
af medarbejderfravær. Der ses 
dog ingen ensrettet tendens. 
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Under 10 dages fravær (n=8590)

10 - 14,9 dages fravær (n=3143)

15 - 19,9 dages fravær (n=1568)

20 dages fravær eller mere (n=1715)

Under 10 dages fravær (n=692)

10 - 14,9 dages fravær (n=7777)

15 - 19,9 dages fravær (n=6944)

20 dages fravær eller mere (n=2360)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
BARNETS KLASSETRIN OG KLASSEKVOTIENT 

Forældre til børn i lave klassetrin 
er mere tilfredse end forældre til 
børn i høje klassetrin. Samme 
billede ses i 2009. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der er små forskelle i 
tilfredsheden på tværs af antallet 
af elever i klassen, dog ses ingen 
entydig tendens. 
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0. klasse (n=1823)

1. klasse (n=1838)

2. klasse (n=2131)

3. klasse (n=1673)

4. klasse (n=1808)

5. klasse (n=1732)

6. klasse (n=1723)

7. klasse (n=1743)

8. klasse (n=1625)

9. klasse (n=1356)

10. klasse (n=331)

Under 20 elever pr. klasse (n=1804)

20-22 elever pr. klasse (n=6333)

Over 22 elever pr. klasse (n=9636)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

Der er en lille forskel i den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt 
mænd og kvinder. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der ses en forskel på tværs af 
forældrenes alder. Dog er der 
ingen entydig sammenhæng. 25-
29-årige er i gennemsnit de mest 
tilfredse forældre. 

Der er en lille tendens til at 
forældre med mellemlang og lang 
videregående uddannelse er mere 
tilfredse end de øvrige 
uddannelsesgrupper. 

Der ses ligeledes en lille forskel 
på tværs af herkomst. 
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Mand (n=4220)

Kvinde (n=13533)

Under 25 år  (n=185)

25-29 år (n=210)

30-34 år (n=1222)

35-39 år (n=4499)

40-45 år (n=7080)

Over 45 år (n=4489)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen (n=913)

EFG/HG/Teknisk skole (n=712)

HH/Studentereksamen/HF/HTX (n=1022)

Erhvervsuddannelse (n=1997)

Kort videregående uddannelse (n=1766)

Mellemlang videregående uddannelse (n=6565)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
ANDELEN AF ELEVER MED IKKE-VESTLIG 
BAGGRUND I SKOLEN 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Andelen af elever af ikke-vestlig 
herkomst i skolen påvirker ikke 
forældrenes tilfredshed i 2011, 
hverken for forældre af vestlig og 
ikke-vestlig herkomst.  
 
I 2009 var forældre af både 
vestlig og ikke-vestlig herkomst 
mindre tilfredse i skoler med en 
høj andel af elever med ikke-
vestlig baggrund. Tendensen var 
dog mest udbredt for forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 
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I hvor høj grad vil du vurdere, at der 
foregår mobning i dit barns klasse

De fysiske rammer indendørs

De udendørs faciliteter og arealer

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit 
barns læring

Inddragelse af forældrene i beslutninger 
vedr. skolen

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. 
pladsen til forskellighed

Lærernes tid til den enkelte elev

Elevernes indflydelse på undervisningen

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

Skolens evne til at udfordre det enkelte 
barn

Vestlig Ikke-vestlig

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
MELLEM VESTLIG/IKKE-VESTLIG HERKOMST 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED  

Forældre af vestlig herkomst 
vurderer i lavere grad mobning 
som et problem. 

På de øvrige spørgsmål med 
størst afvigelse er forældre af 
ikke-vestlig herkomst mest 
positive. Spørgsmålene 
omhandler primært indendørs og 
udendørs faciliteter, inddragelse 
af forældrene, lærernes tid til 
barnet samt elevernes indflydelse 
på undervisningen. 

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.  05. SKOLE 
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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 4,4. 

- Forældre til børn i skoler med højt 
karaktergennemsnit og et lavt 
elevfravær er mere tilfredse end 
andre forældre. Derudover er 
forældre til børn på de laveste 
klassetrin også mere tilfredse end 
andre forældre.  

- Der ses forskelle i tilfredsheden ift. 
antal elever i klassen og i skolen 
samt medarbejderfraværet og pba. 
forældrenes alder. Der ses dog 
ingen ensrettede tendenser. 

- Kvinder og forældre af vestlig 
herkomst er lidt mere tilfredse end 
øvrige forældre. 

- Der er en lille tendens til at 
forældre med mellemlang og lang 
videregående uddannelse er mere 
tilfredse end de øvrige 
uddannelsesgrupper. 

 

 

 

 

SKOLE: KONKLUSIONER 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- 80% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er en fremgang 
siden 2009, hvor andelen var 78%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående forældrenes inddragelse 
og indflydelse samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af de 
fysiske rammer og faciliteter, skole –
hjem samarbejdet samt indsatsen 
for at forberede eleverne til 
ungdomsuddannelser og for at 
begrænse mobning. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. svarene i 2009. 
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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: 
 

• Samarbejde og inddragelse 
• Pædagogik og undervisning 
• Trivsel, plads til forskellighed og inklusion 
• 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 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE OMRÅDER 

- Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt 
- Skole-hjem samtalerne 
- Den daglige kontakt til personalet i skolen 
- Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. skolen 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns læring 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns trivsel 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. pladsen til forskellighed 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med skolen 

- Dit barns faglige udbytte af undervisningen 
- Skolens indsats for at stimulere fantasi og kreativitet 
- Skolens evne til at udfordre det enkelte barn 
- Elevernes indflydelse på undervisningen 
- 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 
- 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 
- I hvor høj grad vil du vurdere, at der foregår mobning i dit barns klasse 

- De fysiske rammer indendørs 
- Udendørs faciliteter og arealer 

Samarbejde og 
inddragelse 

Pædagogik og 
undervisning 

Trivsel, plads 
til forskellighed 

og inklusion 

Fysiske 
rammer 
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Samarbejde og 
inddragelse

Pædagogik og 
undervisning

Trivsel, plads til 
forskellighed og 

inklusion

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 af 
tilfredsheden 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 4,4. 

- Forældre til børn i skoler med højt 
karaktergennemsnit og et lavt 
elevfravær er mere tilfredse end 
andre forældre. Derudover er 
forældre til børn på de laveste 
klassetrin også mere tilfredse end 
andre forældre.  

- Der ses forskelle i tilfredsheden ift. 
antal elever i klassen og i skolen 
samt medarbejderfraværet og pba. 
forældrenes alder. Der ses dog 
ingen ensrettede tendenser. 

- Kvinder og forældre af vestlig 
herkomst er lidt mere tilfredse end 
øvrige forældre. 

- Der er en lille tendens til at 
forældre med mellemlang og lang 
videregående uddannelse er mere 
tilfredse end de øvrige 
uddannelsesgrupper. 

 

SKOLE: KONKLUSIONER 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- 80% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med skolen 
samlet set. Dette er en fremgang 
siden 2009, hvor andelen var 78%. 

- Forældrene tilkendegiver den 
højeste tilfredshed med barnets 
trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående forældrenes inddragelse 
og indflydelse samt de fysiske 
rammer og tiden til barnet vurderes 
relativt lavt. 

- Den største fremgang i forældrenes 
tilfredshed ses på vurderingen af de 
fysiske rammer og faciliteter, skole –
hjem samarbejdet samt indsatsen 
for at forberede eleverne til 
ungdomsuddannelser og for at 
begrænse mobning. 

- Generelt har der ikke været 
tilbagegang på nogen af spørgs-
målene ift. svarene i 2009. 
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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 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund i SFO’en. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

 

 

 

06. SFO: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

- Udviklingen siden 2009. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

81% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns SFO samlet set. Det er 
næsten uændret ift. 2009, hvor 
procentsatsen var 80%. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

6% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Det er et 
lille fald i utilfredsheden ift. 2009, 
hvor andelen var 8%. 

32%

49%

12%

5%

1%

36%

44%

12%

6%

2%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=8649, gns=4,1) 2009 (n=7937, gns=4)
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33%

27%

30%

30%

50%

44%

48%

44%

44%

9%

15%

21%

18%

18%

3%
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4%
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0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i SFO´en 
(n=8634, gns=4,2)

Aktiviteterne i SFO´en (n=8621, 
gns=4, udv=+0,1)

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

SFO´en (n=8616, gns=4)

SFO´ens pædagogiske indsats i 
forhold til dit barn (n=8422, 

gns=3,9)

SFO´ens indsats for at stimulere 
dit barns kreativitet og fantasi 
(n=8439, gns=3,9, udv=+0,1)

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 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). 

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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Samarbejdet mellem SFO og 
hjem alt i alt (n=8558, gns=3,9, 

udv=+0,1)

Udendørs faciliteter og arealer 
(n=8611, gns=3,9, udv=+0,1)

Personalets indsats for at udvikle 
dit barns sociale kompetencer 

(n=8195, gns=3,9)

Den daglige kontakt til personalet 
i SFO´en (n=8396, gns=3,8)

SFO´ens indsats for at begrænse 
mobning (n=7499, 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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18%
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15%

11%
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48%

46%
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41%

26%

34%

34%

34%

27%
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0% 25% 50% 75% 100%

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=8250, 

gns=3,7)

Er der plads til forskellighed i dit 
barns SFO (n=7810, gns=3,7)

Mener du, at dit barns SFO 
fremmer lige muligheder for alle 

(n=7381, gns=3,7)

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med SFO´en (n=8311, gns=3,7)

SFO´ens evne til at udfordre det 
enkelte barn (n=8043, gns=3,7, 

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 lige muligheder 
for alle vurderes 
relativt lavt. 
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Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns læring (n=7677, 

gns=3,6)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. pladsen til forskellighed 

(n=7130, gns=3,5)

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. SFO´en 

(n=7516, gns=3,5)

De fysiske rammer indendørs 
(n=8627, gns=3,5, udv=+0,1)

Personalets tid til det enkelte 
barn (n=8140, gns=3,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Inddragelsen af 
forældrene bliver 
vurderet forholds-
mæssigt lavt. 

Forældrene er også 
relativt utilfredse 
med personalets tid 
til barnet. 
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Udendørs faciliteter og arealer (gns=3,9)

SFO´ens indsats for at stimulere dit barns 
kreativitet og fantasi (gns=3,9)

SFO´ens evne til at udfordre det enkelte barn 
(gns=3,7)

Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt (gns=3,9)

De fysiske rammer indendørs (gns=3,5)

Aktiviteterne i SFO´en (gns=4)

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO 
(gns=4,1)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2009 

Der findes ingen spørgsmål med 
negativ udvikling siden 2009.  
 
 
 
På 7 spørgsmål findes en lille 
positiv udvikling. Disse spørgsmål 
angår de udendørs og indendørs 
faciliteter samt SFO’ens indsats 
for at stimulere og udfordre 
barnet. Derudover ses en 
fremgang i tilfredsheden med 
samarbejdet mellem SFO og hjem 
samt med aktiviteterne i SFO’en. 
Der ses også en lille stigning på 
spørgsmålet om den samlede 
tilfredshed. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2009. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011.  06. SFO 
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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 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund i SFO’en. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

 

 

 

SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 81% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmål, der handler om 
inddragelsen af forældrene, de 
fysiske indendørs rammer og 
personalets tid til barnet får den 
laveste vurdering. 

- Der er ingen tilbagegang i 
tilfredsheden på nogen af 
spørgsmålene. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med de 
fysiske rammer, aktiviteterne i 
SFO’en, samarbejdet mellem hjem 
og SFO samt SFO’ens evne til at 
stimulere og udfordre barnet. Der 
ses også en lille stigning på 
spørgsmålet om den samlede 
tilfredshed. 
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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 47 SFO’er.  

15% af SFO’erne har 
et gns. over 4,3. 

68% af SFO’erne har et gns. 
mellem 3,9 og 4,3. 

17% af SFO’erne har et 

gns. under 3,9.  

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



64 
  
 

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2
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-0,4

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

SFO Sødalskolen (n=58, gns=4)

SFO Pletten, Tranbjerg skole (n=144, gns=4,3)

SFO Fribo / Hasle Skole (n=129, gns=4,1)

SFO Hobitten / Skødstrup Skole (n=363, gns=4)

SFO Møllevangskolen, afd. Spættevej (n=114, gns=4,1)

SFO Vorrebassen (n=124, gns=4,2)

SFO Samsøgade skole (n=143, gns=3,9)

SFO Frimærket / Lystrup Skole (n=222, gns=4,1)

SFO Asgård /Hasselager Skole (n=113, gns=4,1)

SFO Ellekærskolen (n=41, gns=3,9)

SFO Tusindben / Elsted Skole (n=253, gns=4)

SFO Spirillen / Elev Skole (n=75, gns=4,5)

SFO Hønen, Vestergårdskolen (n=106, gns=3,9)

SFO Hulen / Vejlby Skole (n=38, gns=3,9)

SFO Omega / Solbjergskolen (n=208, gns=3,6)

SFO Sabro Korsvejskolen (n=195, gns=3,9)

SFO Rundhøjen / Rundhøjskolen (n=98, gns=4)

SFO / Strandskolen (n=241, gns=3,7)

SFO Perronen / Malling Skole (n=216, gns=3,9)

SFO Rosenvangskolen (n=208, gns=3,7)

DE 10 SFO’ER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2009 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Kun 2 ud af de 10 SFO’er, 
hvor tilfredsheden er 
vokset mest, ligger over 
det samlede gennemsnit 
på 4,1. 

9 ud af de 10 SFO’er med 
den mest negative 
udvikling ligger alle under 
det samlede gennemsnit 
på 4,1, mens 7 af dem lå 
over gennemsnittet på 4 i 
2009. 

Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011.  06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
ML. HØJST 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 4,3. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i SFO’er med en samlet 
tilfredshed under 3,9.  
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SFO´ens evne til 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

Udendørs faciliteter og arealer

De fysiske rammer indendørs

Aktiviteterne i SFO´en

Personalets tid til det enkelte barn

Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt

SFO´ens indsats for at begrænse mobning

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

Meget utilfreds Meget tilfreds

Samarbejdet mellem SFO og hjem 
samt indsatsen for at begrænse 
mobning adskiller også SFO’erne. 

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

 06. SFO 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
SFO’ERNES STØRRELSE 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Antallet af børn i SFO’en påvirker 
ikke umiddelbart forældrenes 
samlede tilfredshed. Der er små 
forskelle i tilfredsheden mellem 
de forskellige størrelsesgrupper, 
men ingen entydig tendens ses. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

Der er kun små forskelle i 
forældrenes tilfredshed på tværs 
af forældrenes køn, alder, 
uddannelse og herkomst. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
ANDELEN AF BØRN MED IKKE-VESTLIG 
BAGGRUND I SFO’EN 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Tilfredsheden blandt forældre 
med ikke-vestlig baggrund er 
upåvirket af andelen af børn med 
ikke-vest baggrund i SFO’en. 
 
De vestlige forældre angiver en 
lidt lavere tilfredshed i SFO’er, 
hvor andelen af børn med ikke-
vestlig herkomst er mindre end 
5%. 
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Dit barns trivsel i SFO´en

Oplever du, at dit barn indgår i et 
fællesskab med de andre børn i SFO´en

De fysiske rammer indendørs

Inddragelse af forældrene i beslutninger 
vedr. SFO´en

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit 
barns læring

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. 
pladsen til forskellighed

Personalets tid til det enkelte barn

Dit eget bidrag til samarbejdet med SFO´en

SFO´ens evne til at udfordre det enkelte 
barn

Mener du, at dit barns SFO fremmer lige 
muligheder for alle

Vestlig Ikke-vestlig

Meget utilfreds Meget tilfreds

DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
MELLEM VESTLIG/IKKE-VESTLIG HERKOMST 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED  

Forældre af vestlig herkomst er 
mere tilfredse med barnets trivsel 
samt fællesskabet med de andre 
børn end forældre af ikke-vestlig 
herkomst. 

På de øvrige spørgsmål med 
størst afvigelse er forældre af 
ikke-vestlig herkomst mere 
tilfredse end forældre af vestlig 
herkomst. De største afvigelser 
ses på spørgsmålene om de 
fysiske rammer indendørs, 
inddragelsen af forældrene samt 
personalets tid til barnet. 
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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 
3,6 og 4,6. 

- Der er kun små forskelle i 
tilfredsheden på tværs af SFO’ens 
størrelse, og forældrenes 
baggrundskarakteristika. 

 

 

SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 81% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmål, der handler om 
inddragelsen af forældrene, de 
fysiske indendørs rammer og 
personalets tid til barnet får den 
laveste vurdering. 

- Der er ingen tilbagegang i 
tilfredsheden på nogen af 
spørgsmålene. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med de 
fysiske rammer, aktiviteterne i 
SFO’en, samarbejdet mellem hjem 
og SFO samt SFO’ens evne til at 
stimulere og udfordre barnet. Der 
ses også en lille stigning på 
spørgsmålet om den samlede 
tilfredshed. 
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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 
• Samarbejde og inddragelse 
• Plads til forskellighed og inklusion 
• 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. SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE OMRÅDER 

- Dit barns trivsel i SFO´en 
- 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 evne til at udfordre det enkelte barn 
- Personalets tid til det enkelte barn 
- Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 
- SFO´ens indsats for at begrænse mobning 

- Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt 
- Den daglige kontakt til personalet i SFO´en 
- Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. SFO´en 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns trivsel 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns læring 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. pladsen til forskellighed 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med SFO´en 

- 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 
- Udendørs faciliteter og arealer 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Samarbejde og 
inddragelse 

Plads til 
forskellighed 
og inklusion 

Fysiske 
rammer 
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aktiviteter

Samarbejde og 
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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 får dog den 
højeste vurdering sammenlignet 
med de andre områder, men der 
er stadig plads til forbedringer, da 
den gennemsnitlige tilfredshed 
ligger på 3,8 på en skala fra 1 til 
5. 
 
Samarbejde og inddragelse 
Samarbejde og inddragelse bliver 
vurderet forholdsmæssig lavt i 
forhold til de andre områder. 
Samtidigt er det området med 
anden højst betydning for den 
samlede tilfredshed. En 
forbedring af tilfredsheden med 
dette område, vil dermed kunne 
forbedre 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.  06. SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 
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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. Området 
får dog den højeste vurdering 
sammenlignet med de andre 
områder. 

- Samarbejde og inddragelse bliver 
vurderet forholdsmæssig lavt i 
forhold til de andre områder. 
Samtidigt er det området med 
anden højst betydning for den 
samlede tilfredshed. En forbedring 
af tilfredsheden med dette område, 
vil dermed også kunne forbedre 
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 
3,6 og 4,6. 

- Der er kun små forskelle i 
tilfredsheden på tværs af SFO’ens 
størrelse, og forældrenes 
baggrundskarakteristika. 

 

SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 81% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med SFO’en 
samlet set. 

- Barnets trivsel i SFO’en får den 
højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmål, der handler om 
inddragelsen af forældrene, de 
fysiske indendørs rammer og 
personalets tid til barnet får den 
laveste vurdering. 

- Der er ingen tilbagegang i 
tilfredsheden på nogen af 
spørgsmålene. Der ses en lille 
fremgang på tilfredsheden med de 
fysiske rammer, aktiviteterne i 
SFO’en, samarbejdet mellem hjem 
og SFO samt SFO’ens evne til at 
stimulere og udfordre barnet. 
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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 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af klubbernes størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund i fritids- og klubtilbuddet. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

 

 

 

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 2009. 

 

01 02 03 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



76 
  
 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FRITIDS- 
OG KLUBTILBUDDET 

85% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns fritids- og klubtilbud samlet 
set. Dette er samme niveau som i 
2009, hvor andelen af meget 
tilfredse forældre dog var større. 

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

5% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. Dette er 
uændret ift. 2009. 
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dit barn (n=3204, gns=4)

Personalets indsats for at udvikle 
dit barns sociale kompetencer 
(n=2900, gns=3,9, udv=-0,1)

Fritids- og klubtilbuddets indsats 
for at stimulere dit barns 
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De fysiske rammer indendørs 
(n=3437, gns=3,9, udv=+0,2)

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). 

85% af forældrene 
udtrykker tilfredshed 
med deres barns 
trivsel i fritids- og 
klubtilbuddet. 
Dermed indtager 
barnets trivsel 
førstepladsen for 
forældrenes 
tilfredshed, efterfulgt 
af aktiviteterne i 
fritids- og 
klubtilbuddet. Her har 
81% angivet, at de er 
meget tilfredse eller 
tilfredse. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

2/3 af forældrene 
udtrykker 
tilfredshed med 
indsatsen mod 
mobning, plads til 
forskellighed og 
med oplevelsen af, 
at deres barn indgår 
i fællesskabet med 
de andre børn. 

26%

21%

16%

22%

21%

16%

46%

46%

51%

45%

43%

47%

17%

29%

29%

25%

27%

32%

8%

3%

3%

6%

7%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

De udendørs faciliteter og arealer 
(n=3407, gns=3,8, udv=+0,2)

Fritids- og klubtilbuddets indsats 
for at begrænse mobning 

(n=2659, gns=3,8, udv=-0,1)

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

(n=2811, gns=3,8)

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

fritids- og klubtilbuddet (n=3413, 
gns=3,8)

Fritids- og klubtilbuddets indsats 
for at udfordre det enkelte barn 
(n=2968, gns=3,7, udv=-0,1)

Mener du, at dit barns fritids- og 
klubtilbud fremmer lige 

muligheder for alle (n=2732, 
gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

16%

12%

10%

7%

9%

9%

47%

39%

41%

39%

34%

34%

29%

39%

41%

45%

48%

47%

6%

8%

7%

8%

7%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

Samarbejdet mellem fritids- og 
klubtilbuddet og hjem alt i alt 

(n=3255, gns=3,7)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=2893, 

gns=3,5)

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. fritids- og 

klubtilbuddet (n=2912, gns=3,5)

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med fritids- og klubtilbuddet 

(n=3100, gns=3,5)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. pladsen til forskellighed 

(n=2608, gns=3,4)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns læring (n=2661, 

gns=3,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Det er især på 
spørgsmål omkring 
inddragelse af 
forældrene og 
samarbejde mellem 
hjem og klub, at 
forældrene er 
mindst tilfredse.  
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0,2

0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

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

De udendørs faciliteter og arealer (gns=3,8)

De fysiske rammer indendørs (gns=3,9)

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at udfordre det 
enkelte barn (gns=3,7)

Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale 
kompetencer (gns=3,9)

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at begrænse 
mobning (gns=3,8)

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns fritids-
og klubtilbud (gns=4,1)

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 
2009 

Der ses en fremgang i 
vurderingen af de udendørs 
faciliteter og arealer og de 
indendørs fysiske rammer. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2009. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011. 

På de øvrige spørgsmål er der 
tale om en tilbagegang på 0,1 i 
den gennemsnitlige score. Disse 
spørgsmål omhandler indsatsen 
for at udfordre og udvikle det 
enkelte barn samt indsatsen for 
at begrænse mobning. Derudover 
er den samlede tilfredshed med 
fritids- og klubtilbuddet også 
faldet. 
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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 2009. 

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

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af klubbernes størrelse. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af forældrenes baggrunds-
karakteristika. 

- Den samlede tilfredshed på tværs 
af andelen af børn med ikke-vestlig 
baggrund i fritids- og klubtilbuddet. 

- De 10 spørgsmål med størst 
afvigelse mellem herkomst. 

 

 

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% 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 er mindst tilfredse på 
spørgsmål omkring inddragelse af 
forældrene og samarbejde mellem 
hjem og fritids- og klubtilbud. 

- Forældrenes tilfredshed med 
udendørs og indendørs faciliteter er 
gået op, mens tilfredsheden i 
spørgsmål om klubbens indsats for 
at udfordre og udvikle det enkelte 
barn samt indsatsen for at begrænse 
mobning er faldet lidt. Samtidig er 
den samlede tilfredshed også faldet 
lidt.  

 

 

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 44 klubber.  

16% af klubberne har 
et gns. over 4,3. 

66% af klubberne har et 
gns. mellem 4 og 4,3. 

18% af klubberne har et 

gns. under 4. 
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0,7

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Klubberne i Bispehaven (n=16, gns=4,3)

Fritids- Og Ungdomsklubben Klub2teket (n=58, gns=4)

Klubben Lisbjerg (n=47, gns=4,4)

Frederiksbjerg Fritidsklub (n=88, gns=4,5)

Klubben Nydam (n=57, gns=4,3)

Klub Sølyst (n=97, gns=4,5)

Fritids- og ungdomsklubben Elsted (n=135, gns=4,2)

Stavtrup Fritidsklub (n=121, gns=4,4)

Fritidsklubben Harlev (n=57, gns=4,4)

Klubben i Sabro (n=34, gns=4,1)

Klubben Rosenhøj (n=27, gns=4,1)

Midtbyklubben (n=113, gns=3,8)

Klubberne Holme Vestergård (n=112, gns=4,3)

Tilst Fritidsklub (n=60, gns=4,2)

Klubben AKVA2000 (n=121, gns=3,9)

Fritidsklubben Trige-Søndergård (n=80, gns=4)

Fritidsklubben Risskov - Hollywood (n=63, gns=4,1)

Langenæs Klubben (n=46, gns=4,1)

Fritidsklubben Hårup - Lanternen (n=52, gns=4,1)

DE 10 KLUBBER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2009 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

8 ud af de 10 klubber, hvor 
tilfredsheden er vokset 
mest, ligger nu over det 
samlede gennemsnit på 
4,1. 

Af de 9 klubber med den 
mest negative udvikling 
ligger 6 på eller over det 
samlede gennemsnit på 
4,1. De er derfor faldet fra 
en relativ høj vurdering og 
ligger stadig på eller over 
gennemsnittet. 

Bemærk at der kun har været 9 klubber med en negativ udvikling. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2011.  07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
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DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
ML. HØJST OG LAVEST BEDØMTE KLUBBER 

Det er på 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 4,3. De lyseblå bjælker viser den 
gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i klubber med en samlet 
tilfredshed under 4,0.  
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4,4

3,8
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4,1

4,4

4,1

3,5

3,6

3,8

3,3

3,5

3,5

3,7

3,6

3,9

3,6

1 2 3 4 5

De udendørs faciliteter og arealer

De fysiske rammer indendørs

Aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet

Inddragelse af forældrene i beslutninger 
vedr. fritids- og klubtilbuddet

Samarbejdet mellem fritids- og 
klubtilbuddet og hjem alt i alt

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at 
udfordre det enkelte barn

Fritids- og klubtilbuddets pædagogiske 
indsats i forhold til dit barn

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

Dit barns trivsel i fritids- og klubtilbuddet

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at 
begrænse mobning

Samlet tilfredshed over 4,3 Samlet tilfredshed under 4,0

Meget utilfreds Meget tilfreds

Tilfredsheden med inddragelsen af 
forældrene i beslutninger samt 
samarbejdet mellem klub og hjem 
adskiller også klubber med høj og lav 
score. 

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

Endelig ses også en forskel i 
tilfredsheden med barnets trivsel samt 
klubbens indsats for at begrænse 
mobning. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
KLUBBERNES STØRRELSE 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der er små forskelle at se i den 
samlede tilfredshed på tværs af 
klubbens størrelse. Forældre til 
børn i klubber med over 150 børn 
er mindst tilfredse. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

Kvinder er i gennemsnit mere 
tilfredse end mænd med deres 
barns fritids- og klubtilbud. 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældrenes tilfredshed er stort 
set ens på tværs af 
aldersgrupper. Forældre på 35-39 
år er lidt mere tilfredse end 
øvrige aldersgrupper. 

Forældrenes uddannelses-
baggrund har ingen entydig 
betydning for den samlede 
tilfredshed. 

Forældre af vestlig herkomst er 
mere tilfredse end forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 
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Mand (n=821)

Kvinde (n=2679)

Under 25 år  (n=45)

30-34 år (n=98)

35-39 år (n=580)

40-45 år (n=1564)

Over 45 år (n=1203)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen (n=175)

EFG/HG/Teknisk skole (n=140)

HH/Studentereksamen/HF/HTX (n=191)

Erhvervsuddannelse (n=427)

Kort videregående uddannelse (n=366)

Mellemlang videregående uddannelse (n=1309)

Lang videregående uddannelse (n=803)

Vestlig (n=3145)

Ikke-vestlig (n=342)
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Meget utilfreds Meget tilfreds

Under Alder er kategorien 25-29 år taget ud, da n er for lille.  07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
ANDELEN AF BØRN MED IKKE-VESTLIG 
BAGGRUND I KLUBBEN 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Der ses forskelle i tilfredsheden 
på tværs af andelen af børn med 
ikke-vestlig baggrund i klubben. 
Ikke-vestlige forældre er lidt 
mindre tilfredse i klubber, hvor 
andelen er mindre end 5%. Der 
er ingen entydig tendens blandt 
forældre af vestlig herkomst. 
 
Der er en tendens til stigende 
tilfredshed, sammenlignet med 
2009, blandt forældre af ikke-
vestlig herkomst, uanset andelen 
af børn af ikke-vestlig herkomst i 
klubben.  
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DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE 
MELLEM VESTLIG/IKKE-VESTLIG HERKOMST 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED  

Forældre af vestlig herkomst 
vurderer deres barns trivsel, 
pladsen til forskellighed samt 
aktiviteterne i klubben højere end 
forældre af ikke-vestlige 
herkomst. 
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Dit barns trivsel i fritids- og klubtilbuddet

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

Aktiviteterne i fritids- og klubtilbuddet

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit 
barns læring

Inddragelse af forældrene i beslutninger 
vedr. fritids- og klubtilbuddet

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit 
barns trivsel

Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. 
pladsen til forskellighed

Dit eget bidrag til samarbejdet med fritids-
og klubtilbuddet

Fritids- og klubtilbuddets indsats for at 
udfordre det enkelte barn

Personalets indsats for at udvikle dit barns 
sociale kompetencer

Vestlig Ikke-vestlig

Meget utilfreds Meget tilfreds

På spørgsmål omkring 
inddragelse af forældrene, 
forældrenes bidrag samt klubbens 
indsats for at udfordre og udvikle 
barnet er forældre af ikke-vestlig 
herkomst gennemgående mere 
tilfredse end forældre af vestlig 
herkomst. 
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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 3,6 til 4,5. 

- Kvinder og forældre af vestlig 
herkomst er mere tilfredse end 
henholdsvis mænd og forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 

- Der ses små forskelle på tværs af 
forældrenes alder og 
uddannelsesbaggrund, men ingen 
entydig tendens. 

- Forældre til børn i klubber med 
over 150 børn er lidt mindre 
tilfredse end andre forældre. 

 

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% 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 er mindst tilfredse på 
spørgsmål omkring inddragelse af 
forældrene og samarbejde mellem 
hjem og fritids- og klubtilbud. 

- Forældrenes tilfredshed med 
udendørs og indendørs faciliteter er 
gået op, mens tilfredsheden i 
spørgsmål om klubbens indsats for 
at udfordre og udvikle det enkelte 
barn samt indsatsen for at begrænse 
mobning er faldet lidt. Samtidig er 
den samlede tilfredshed også faldet 
lidt.  
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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: 
 

• Samarbejde og inddragelse 
• Pædagogik og aktivteter 
• Plads til forskellighed og inklusion 
• 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 2011 
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GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I 
OVERORDNEDE OMRÅDER 

- Samarbejdet mellem fritids- og klubtilbuddet og hjem alt i alt 
- Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. fritids- og klubtilbuddet 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns læring 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns trivsel 
- Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. pladsen til forskellighed 
- Dit eget bidrag til samarbejdet med fritids- og klubtilbuddet 

 

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

- 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 
- Udendørs faciliteter og arealer 

Samarbejde og 
inddragelse 

Pædagogik og 
aktiviteter 

Plads til 
forskellighed 
og inklusion 

Fysiske 
rammer 
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Samarbejde og 
inddragelse

Pædagogik og 
aktiviteter

Plads til 
forskellighed og 

inklusion
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 aktiviter 
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 
forholdsvist høj. 
 
Samarbejde og inddragelse 
Samarbejde og inddragelse får 
den laveste vurdering. Området 
har dog ikke så stor 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 2011 
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FOKUSOMRÅDER 
 
- Pædagogik og aktiviteter har den 

største betydning for den samlede 
tilfredshed, men området får også 
den højeste vurdering. Omvendt får 
samarbejde og inddragelse den 
laveste vurdering, men området 
har en relativ lav betydning for den 
samlede tilfredshed. Derfor er det 
svært at pege på en fokuseret 
indsats. 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Forældrenes gennemsnitlige 

tilfredshed på tværs af klubberne 
går fra 3,6 til 4,5. 

- Kvinder og forældre af vestlig 
herkomst er mere tilfredse end 
henholdsvis mænd og forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 

- Der ses små forskelle på tværs af 
forældrenes alder og 
uddannelsesbaggrund, men ingen 
entydig tendens. 

- Forældre til børn i klubber med 
over 150 børn er lidt mindre 
tilfredse end andre forældre. 

FRITIDS- OG KLUBTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% 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 er mindst tilfredse på 
spørgsmål omkring inddragelse af 
forældrene og samarbejde mellem 
hjem og fritids- og klubtilbud. 

- Forældrenes tilfredshed med 
udendørs og indendørs faciliteter er 
gået op, mens tilfredsheden i 
spørgsmål om klubbens indsats for 
at udfordre og udvikle det enkelte 
barn samt indsatsen for at begrænse 
mobning er faldet lidt. Samtidig er 
den samlede tilfredshed også faldet 
lidt.  

 

01 02 03 

 07. FRITIDS- OG KLUBTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



94 
  
 

08. SPECIALPÆDAGOGISKE PASNINGSTILBUD: 
INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

pasningstilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved pasningstilbuddet. 

01 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED 
PASNINGSTILBUDDET 

98% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns pasningstilbud samlet set. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS PASNINGSTILBUD? 

Ingen af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. 

78%

20%

2%

0%

0%

0% 25% 50% 75% 100%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=41, gns=4,8)

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE PASNINGSTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



96 
  
 

79%

76%

73%

76%

73%

68%

18%

22%

24%

20%

22%

29%

3%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets engagement i 
hverdagen (n=39, gns=4,8)

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

(n=41, gns=4,7)

Dit barns trivsel i 
pasningstilbuddet (n=41, 

gns=4,7)

Pasningstilbuddets orientering 
om aktiviteterne i dagligdagen 

(n=41, gns=4,7)

Pasningstilbuddets evne til at 
stimulere dit barns udvikling 

(n=41, gns=4,7)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=41, 

gns=4,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (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). 

Personalets engagement 
får den højeste  
vurdering af forældrene. 
Her er hele 79% meget 
tilfredse. 
 
Generelt er forældrenes 
tilfredshed høj på 
samtlige spørgsmål. 
Andelen af tilfredse eller 
meget tilfredse ligger 
mellem 84% og 98% på 
alle spørgsmål. 
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69%

73%

71%

63%

68%

66%

26%

20%

20%

32%

27%

29%

3%

3%

7%

5%

3%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Pasningstilbuddets evne til at 
udfordre det enkelte barn (n=39, 

gns=4,6)

Pasningstilbuddets indsats for 
stimulere dit barns kreativitet og 
fantasi, ud fra dit barns særlige 
forudsætninger (n=40, gns=4,6)

Udendørs faciliteter og arealer 
(n=41, gns=4,6)

Samarbejdet mellem 
pasningstilbud og hjem alt i alt 

(n=41, gns=4,6)

Personalets lydhørhed overfor 
dine synspunkter (n=41, 

gns=4,6)

Personalets orientering om den 
pædagogiske indsats i forhold til 

dit barn (n=41, gns=4,6)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

67%

68%

63%

63%

54%

61%

26%

23%

24%

28%

39%

24%

5%

5%

12%

8%

7%

15%

3%

5%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets indsats for at udvikle dit 
barns evner til at skabe relationer og 

kommunikere (n=39, gns=4,6)

Pasningstilbuddets evne til at lære dit 
barn at give udtryk for sine egne 

behov (n=40, gns=4,5)

De fysiske rammer indendørs (n=41, 
gns=4,5)

Pasningstilbuddets indsats for at skabe 
kontakt mellem dit barn og de øvrige 

børn ud fra dit barns særlige 
forudsætninger (n=40, gns=4,5)

Den daglige kontakt til personalet 
(n=41, gns=4,5)

Pasningstilbuddets orientering om de 
pædagogiske principper for stedet 

(n=41, gns=4,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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50%

61%

56%

55%

46%

45%

28%

37%

35%

38%

5%

6%

5%

16%

6%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med pasningstilbuddet (n=40, 

gns=4,5)

Pasningstilbuddets evne til at 
sikre dit barn en god start i 

tilbuddet, ud fra dit barns særlige 
forudsætninger (n=18, gns=4,4)

Den tid personalet har til dit barn 
(n=41, gns=4,4)

Pasningstilbuddets indsats for at 
skabe meningsfulde og gode 
relationer mellem dit barn og 

andre børn, ud fra deres særlige 
forudsætninger (n=40, gns=4,4)

Inddragelsen af forældre i 
beslutninger vedr. 

pasningstilbuddet (n=37, 
gns=4,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
PASNINGSTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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SPECIALPÆDAGOGISKE PASNINGSTILBUD: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 98% af forældrene er meget 

tilfredse eller tilfredse med 
pasningstilbuddet samlet set. Ingen 
af forældrene er utilfredse. 

- Forældrenes tilfredshed er 
forholdsvis høj på samtlige 
spørgsmål. Mellem 84% og 98% 
angiver, at de er tilfredse eller 
meget tilfredse. 

 

 

 

01 
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Resultater på tværs 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af forældrenes baggrunds-
karakteristika.  

 

 

 

 

 

09. SPECIALPÆDAGOGISKE SKOLER: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede tilfredshed 

med skolen. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved skolen. 

01 02 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN 

80% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns skole samlet set. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

6% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. 

44%

36%

14%

5%

1%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=288, gns=4,2)
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55%

47%

47%

48%

45%

34%

43%

40%

38%

41%

7%

7%

10%

12%

8%

3%

3%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets evne til at få dit barn 
til føle sig tryg og glad, ud fra dit 

barns særlige forudsætninger 
(n=285, gns=4,4)

Skole-hjem samtalerne (n=276, 
gns=4,3)

Samarbejdet mellem skole og 
hjem alt i alt (n=287, gns=4,3)

Kontakten til personalet i skolen 
(n=286, gns=4,3)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=287, 

gns=4,2)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (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). 

Personalets evne til 
at få barnet til at 
føle sig tryg og glad 
får den bedste 
vurdering med 55% 
af forældrene, som 
er meget tilfredse. 

I spørgsmål, der 
handler om 
samarbejdet mellem 
forældre og skole, 
angiver forældrene 
også en relativt høj 
tilfredshed. 
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45%

41%

29%

39%

40%

38%

44%

57%

36%

36%

10%

9%

12%

17%

14%

6%

3%

3%

6%

9%

0% 25% 50% 75% 100%

Skolens evne til at sikre dit barn 
en god start i tilbuddet, ud fra dit 

barns særlige forudsætninger 
(n=278, gns=4,2)

Dit barns trivsel i skolen (n=287, 
gns=4,2)

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med skolen (n=278, gns=4,1)

Personalets indsats for at 
stimulere dit barns kreativitet og 
fantasi, ud fra dit barns særlige 

forudsætninger (n=280, 
gns=4,1)

Personalets evne til at engagere 
dit barn i dets egen udvikling 

(n=280, gns=4,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

43%

27%

25%

29%

24%

33%

47%

45%

40%

43%

14%

20%

22%

20%

24%

9%

5%

6%

8%

6%

3%

3%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets evne til at stimulere dit 
barns udvikling (n=286, gns=4)

De sociale arrangementer på skolen 
(n=273, gns=3,9)

Skolens indsats for at skabe kontakt 
mellem dit barn og øvrige børn, ud fra 

dit barns særlige forudsætninger 
(n=277, gns=3,8)

Skolens indsats for at udvikle dit barns 
evner til at skabe relationer og 

kommunikere (n=284, gns=3,8)

Skolens indsats for at skabe 
meningsfulde og gode relationer mellem 

dit barn og andre børn, ud fra deres 
særlige forudsætninger (n=275, 

gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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23%

31%

24%

15%

20%

21%

41%

36%

40%

44%

36%

33%

30%

17%

21%

24%

19%

22%

4%

14%

10%

13%

19%

18%

5%

4%

6%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. skolen 

(n=266, gns=3,8)

Skolens evne til at udfordre det 
enkelte barn (n=281, gns=3,8)

De udendørs faciliteter og arealer 
(n=282, gns=3,7)

Skolens evne til at forberede 
eleverne til deres videre forløb 
efter skolen (n=118, gns=3,5)

Lærernes tid til den enkelte elev 
(n=274, gns=3,4)

De fysiske rammer indendørs 
(n=287, gns=3,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLEN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Den laveste 
tilfredshed ses på 
spørgsmål, der 
omhandler lærernes 
tid til barnet samt de 
fysiske indendørs 
rammer. 
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Resultater på tværs 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af forældrenes baggrunds-
karakteristika.  

 

 

 

 

 

SPECIALPÆDAGOGISKE SKOLER: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med skolen. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på spørgsmålet om 
personalets evne til 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 de indendørs 
fysiske rammer. 

 

01 02 

 09. SPECIALPÆDAGOGISKE SKOLER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2011 



108 
  
 

4,0

4,2

4,2

4,1

4,3

4,1

4,3

4,1

4,3

4,2

4,4

4,0

4,2

4,2

4,0

1 2 3 4 5

Mand (n=51)

Kvinde (n=236)

Under 35 år (n=17)

35-39 år (n=60)

40-45 år (n=113)

Over 45 år (n=97)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen (n=22)

EFG/HG/Teknisk skole (n=20)

HH/Studentereksamen/HF/HTX (n=20)

Erhvervsuddannelse (n=39)

Kort videregående uddannelse (n=25)

Mellemlang videregående uddannelse (n=109)

Lang videregående uddannelse (n=44)

Vestlig (n=257)

Ikke-vestlig (n=31)

K
ø
n

A
ld

e
r

U
d
d
a
n
n
e
ls

e
H

e
rk

o
m

s
t

Meget utilfreds Meget tilfreds

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED 

Kvinder er i gennemsnit mere 
tilfredse end mænd. 

Der er også forskelle på tværs af 
alder. Der ses dog ingen entydig 
tendens. 

Der ses også forskelle på tværs af 
uddannelse, men en entydig 
tendens findes heller ikke her. 

Forældre af vestlig herkomst er 
mere tilfredse end forældre af 
ikke-vestlig herkomst. 

Under Alder er intervallerne lavet større end på de andre institutionstyper, da 
n er lav for specialpædagogiske skoler. 
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Resultater på tværs 
 
- Kvinder er mere tilfredse end 

mænd, mens forældre af vestlig 
herkomst i gennemsnit er mere 
tilfredse end forældre af ikke-
vestlig herkomst. 

- Der findes også forskelle i 
tilfredsheden på tværs af 
forældrenes alder og uddannelse, 
men her ses dog ingen entydig 
tendens. 

 

 

 

SPECIALPÆDAGOGISKE SKOLER: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med skolen. 

- Forældrene angiver den højeste 
tilfredshed på spørgsmålet om 
personalets evne til 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 de indendørs 
fysiske rammer. 

01 02 
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Resultater på tværs 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af forældrenes baggrunds-
karakteristika.  

 

 

 

 

 

10. SPECIALPÆDAGOGISKE SFO’ER: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

01 02 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

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

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

6% af forældrene er utilfredse 
eller meget utilfredse. 

36%

47%

11%

5%

1%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=175, gns=4,1)
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49%

47%

44%

44%

41%

38%

41%

42%

42%

45%

10%

9%

11%

10%

12%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

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

forudsætninger (n=178, 
gns=4,3)

Personalets engagement i 
hverdagen (n=180, gns=4,3)

Samarbejdet mellem SFO og 
hjem alt i alt (n=178, gns=4,3)

SFO´ens evne til at sikre dit barn 
en god start i tilbuddet, ud fra dit 

barns særlige forudsætninger 
(n=173, gns=4,2)

Dit barns trivsel i SFO´en 
(n=179, 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 (4). 

Forældrene 
tilkendegiver den 
største tilfredshed på 
spørgsmål, der 
omhandler barnets 
tryghed og trivsel, 
personalets 
engagement samt 
samarbejdet mellem 
hjem og SFO. 
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40%

35%

39%

34%

35%

43%

48%

42%

47%

45%

14%

14%

12%

14%

15%

3%

6%

5%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=176, 

gns=4,2)

Den daglige kontakt til personalet 
i SFO´en (n=176, gns=4,1)

Personalets orientering om den 
pædagogiske indsats i forhold til 

dit barn (n=174, gns=4,1)

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

særlige forudsætninger (n=177, 
gns=4,1)

Personalets indsats for at udvikle 
dit barns evner til at skabe 
relationer og kommunikere 

(n=177, gns=4,1)

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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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

24%

32%

30%

36%

31%

57%

47%

49%

41%

41%

17%

15%

15%

14%

14%

6%

4%

7%

10%

3%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med SFO´en (n=169, gns=4)

SFO´ens orientering om de 
pædagogiske principper for 

stedet (n=174, gns=4)

SFO´ens evne til at skabe 
meningsfulde og gode relationer 
mellem dit barn og andre børn, 

ud fra deres særlige 
forudsætninger (n=175, gns=4)

SFO´ens evne til at stimulere dit 
barns udvikling, ud fra dit barns 
særlige forudsætninger (n=180, 

gns=4)

SFO´ens evne til at udfordre det 
enkelte barn (n=175, gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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21%

25%

17%

21%

43%

45%

43%

38%

30%

16%

20%

16%

5%

9%

15%

17%

5%

5%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. SFO´en 

(n=161, gns=3,8)

Udendørs faciliteter og arealer 
(n=179, gns=3,8)

Personalets tid til det enkelte 
barn (n=173, gns=3,5)

De fysiske rammer indendørs 
(n=178, gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Forældrene angiver 
den laveste tilfredshed 
med personalets tid til 
barnet samt de 
indendørs og udendørs 
faciliteter.  
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Resultater på tværs 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs 

af forældrenes baggrunds-
karakteristika.  

 

 

 

 

 

SPECIALPÆDAGOGISKE SFO’ER: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 83% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
SFO samlet set. 

- Forældrene tilkendegiver den største 
tilfredshed på spørgsmål, der 
handler om barnets tryghed og 
trivsel, personalets engagement 
samt samarbejdet mellem hjem og 
SFO. 

- Den laveste tilfredshed ses på 
spørgsmål vedr. de fysiske rammer 
og personalets tid til barnet. 
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Mand (n=30)

Kvinde (n=144)

Under 35 år (n=14)

35-39 år (n=45)

40-45 år (n=69)

Over 45 år (n=46)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen (n=13)

EFG/HG/Teknisk skole (n=13)

HH/Studentereksamen/HF/HTX (n=10)

Erhvervsuddannelse (n=23)

Kort videregående uddannelse (n=15)

Mellemlang videregående uddannelse (n=68)

Lang videregående uddannelse (n=28)

Vestlig (n=154)

Ikke-vestlig (n=21)

K
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Meget utilfreds Meget tilfreds

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
FORÆLDRENES BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED 

Der er en lille forskel i den 
samlede tilfredshed på tværs af 
køn. 

35-39-årige er mindre tilfredse 
end forældre i de andre 
aldersgrupper. 

Der er forskelle i tilfredsheden på 
tværs af uddannelse. Der ses dog 
ingen entydig tendens. 

Forældrenes tilfredshed afhænger 
ikke af herkomst. 

Under Alder er intervallerne lavet større end på de andre 
institutionstyper, da n er lav for specialpædagogiske SFO’er. 
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Resultater på tværs 
 
- Der ses forskelle i forældrenes 

tilfredshed på tværs af køn og 
uddannelse. Kvinder er lidt mere 
tilfredse end mænd. Tendensen i 
forskelle på uddannelse er dog ikke 
entydig. 

- Forældre i aldersgruppen 35-39 år 
er mindre tilfredse end andre 
forældre. 

 

 

 

SPECIALPÆDAGOGISKE SFO’ER: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 83% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
SFO samlet set. 

- Forældrene tilkendegiver den største 
tilfredshed på spørgsmål, der 
handler om barnets tryghed og 
trivsel, personalets engagement 
samt samarbejdet mellem hjem og 
SFO. 

- Den laveste tilfredshed ses på 
spørgsmål vedr. de fysiske rammer 
og personalets tid til barnet. 
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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 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FRITIDS- OG 
KLUBTILBUD 

83% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres 
barns fritids- og klubtilbud samlet 
set. 

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

8% af forældrene er utilfredse, 
mens ingen er meget utilfredse. 

45%

38%

10%

8%

0%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller 
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2011 (n=40, gns=4,2)
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73%

63%

50%

53%

46%

28%

38%

38%

30%

38%

10%

10%

10%

3%

8%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

De fysiske rammer indendørs 
(n=40, gns=4,7)

Udendørs faciliteter og arealer 
(n=40, gns=4,6)

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

forudsætninger (n=40, gns=4,4)

Dit barns trivsel i fritids- og 
klubtilbuddet (n=40, gns=4,3)

Fritids- og klubtilbuddets indsats 
for at sikre dit barn en god start i 
tilbuddet, ud fra dit barns særlige 
forudsætninger (n=39, gns=4,3)

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 (4). 

De fysiske indendørs 
rammer og udendørs 
faciliteter får den 
højeste vurdering af 
forældrene. Her er 
desuden slet ingen 
utilfredshed. 
 
Der ses også en 
relativ høj tilfredshed 
på spørgsmål, der 
handler om barnets 
tryghed og trivsel. 
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40%

48%

28%

38%

23%

45%

33%

58%

43%

64%

13%

13%

15%

15%

13%

3%

8%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Samarbejdet mellem fritids- og 
klubtilbuddet og hjem alt i alt 

(n=40, gns=4,2)

Inddragelsen af dig i spørgsmål 
vedr. dit barns trivsel (n=40, 

gns=4,2)

Den daglige kontakt til personalet 
i fritids- og klubtilbuddet (n=40, 

gns=4,1)

Personalets engagement i 
hverdagen (n=40, gns=4,1)

Dit eget bidrag til samarbejdet 
med fritids- og klubtilbud (n=39, 

gns=4,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

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

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

I spørgsmål ved-
rørende samarbejdet 
mellem hjem og klub 
er forældrene også 
relativt tilfredse. 
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28%

25%

30%

28%

26%

50%

48%

35%

41%

46%

15%

18%

28%

21%

18%

8%

8%

5%

8%

8%

3%

3%

3%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets orientering om den 
pædagogiske indsats i forhold til 

dit barn (n=40, gns=4)

Fritids- og klubtilbuddets evne til 
at stimulere dit barns læring og 

udvikling, ud fra dit barns særlige 
forudsætninger (n=40, gns=3,9)

Fritids- og klubtilbuddets evne til 
at skabe kontakt mellem dit barn 
og de øvrige børn ud fra dit barns 
forudsætninger (n=40, gns=3,9)

Fritids- og klubtilbuddets evne til 
at udfordre det enkelte barn 

(n=39, gns=3,8)

Personalets evne til at udvikle dit 
barns evner til at skabe 

relationer og kommunikere 
(n=39, gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

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

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Personalets 
pædagogiske indsats, 
herunder deres evne til 
at stimulere og 
udfordre og udvikle 
barnet, bliver vurderet 
forholdsmæssigt lavt af 
forældrene.  
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28%

23%

23%

18%

36%

44%

38%

37%

31%

28%

40%

24%

3%

5%

18%

3%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Fritids- og klubtilbuddets evne til 
at skabe meningsfulde og gode 
relationer mellem dit barn og 

andre børn, ud fra deres særlige 
forudsætninger (n=39, gns=3,8)

Inddragelse af forældrene i 
beslutninger vedr. fritids- og 

klubtilbuddet (n=39, gns=3,8)

Fritids- og klubtilbuddets 
orientering om de pædagogiske 

principper for stedet (n=40, 
gns=3,8)

Personalets tid til det enkelte 
barn (n=38, gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
FRITIDS- OG KLUBTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

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

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 83% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
fritids- og klubtilbud samlet set. 

- 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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RAMMER 
 
- Tilfredsheden med Byrådets 

fastlagte rammer for 
pasningstilbud, 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 
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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 på niveau med 
budgetmålet og viser en positiv 
udvikling siden 2009. 
 
Generelt ses en positiv udvikling i 
forældrenes tilfredshed i forhold til 
2009 (på de spørgsmål, hvor 
sammenligning tilbage til 2009 er 
mulig). 
 
 
 
Skønt fremgang i tilfredsheden 
siden 2009, svarer forældrenes 
tilfredshed på de øvrige spørgsmål 
udpeget af Aarhus Byråd dog endnu 
ikke til budgetmålene. 

85%

80%

80%

80%

80%

85%

65%

85%

85%

85%

88%

80%

61%

70%

52%

63%

63%

71%

75%

59%

87%

71%

59%

56%

65%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

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

i alt

Inddragelsen af dig vedr. dit barns læring

Inddragelsen af dig vedr. dit barns trivsel

Inddragelsen af dig vedr. pladsen til forskellighed

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

Budgetmål 2011 2009
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (1) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Alle tre institutionstyper ligger på 
eller over budgetmålet på spørgs-
målet, der handler om barnets trivsel. 

85%

80%

80%

80%

80%

92%

85%

66%

78%

59%

85%

80%

61%

68%

49%

85%

64%

43%

51%

44%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

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

i alt

Inddragelsen af dig vedr. dit barns læring

Inddragelsen af dig vedr. dit barns trivsel

Inddragelsen af dig vedr. pladsen til forskellighed

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

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

På spørgsmål vedrørende 
inddragelsen af forældrene ligger 
alle tre institutionstyper under 
budgetmålene. 
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (2) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

85%

65%

85%

85%

85%

70%

75%

79%

73%

57%

63%

69%

74%

49%

64%

67%

67%

63%

0% 25% 50% 75% 100%

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

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

Alle tre institutionstyper ligger 
under budgetmålene på spørgsmål, 
der handler om evnen til at udfordre 
det enkelte barn, begrænsning af 
mobning, barnets fællesskab med 
andre børn og lige muligheder for 
alle. Pasningstilbud ligger dog 
tættere på budgetmålene end skole 
og klub.  
 
Vurderingen af skolens indsats til at 
forberede eleverne til 
ungdomsuddannelser ligger kun 
2%-point under budgetmålet. 
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDS-
HEDEN PÅ TVÆRS AF SPECIALPÆDAGOGISKE 
INSTITUTIONSTYPER 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

85%

80%

80%

85%

85%

98%

95%

98%

95%

90%

85%

87%

86%

67%

67%

83%

85%

80%

69%

64%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

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

i alt

Inddragelsen af dig vedr. dit barns trivsel

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

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub

På spørgsmålene omhandlende 
samarbejdet med hjemmet og 
inddragelsen af forældrene ligger alle 
tre specialpædagogiske 
institutionstyper over eller på 
budgetmålene. 

Pasningstilbud ligger over 
budgetmålene på spørgsmål 
vedrørende evnen til at udfordre 
barnet og barnets fællesskab med 
andre børn. Skole og klub ligger begge 
under budgetmålene for disse 
spørgsmål. 

Vurderingen af barnets trivsel ligger 
over eller på budgetmålet for 
henholdsvis pasningstilbud og skole, 
mens vurderingen på klub ligger 
under.  
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RAMMER 
 
- Tilfredsheden med Byrådets 

fastlagte rammer for 
pasningstilbud, SFO, og klub. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Spørgsmålene vedrørende barnets 

trivsel og 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 pasningstilbud-
det 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 er det ligeledes 
pasningstilbud, der scorer højst på 
spørgsmålene udpeget af Aarhus 
Byråd. Her ligger pasningstilbud med 
så høje vurderinger, at de ligger 
over budgetmålene på samtlige 
spørgsmål.  
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Størrelsen af forældrebetaling for 
pasning i Aarhus Kommune 

(n=11647, gns=2,8)

Mulighederne for at vælge 
mellem de enkelte pasningstilbud 

(n=11069, gns=3,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR PASNINGSTILBUD 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

28% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
forældrebetalingen i 
pasningstilbuddet, 
mens 37% er 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 

44% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
mulighederne for at 
vælge mellem 
pasningstilbud, mens 
25% er utilfredse eller 
meget utilfredse. 
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Størrelsen af forældrebetaling i 
SFO´en i Aarhus Kommune 

(n=8428, gns=2,9)

SFO´ens åbningstider (n=8634, 
gns=4,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR SFO 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

33% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
forældrebetalingen i 
SFO’en, mens 38% er 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 

94% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med SFO’ens 
åbningstider. 
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TILFREDSHEDEN MED BYRÅDETS FASTLAGTE 
RAMMER FOR KLUB 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

12%

29%

49%

59%

25%

9%

11%
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0% 25% 50% 75% 100%

Størrelsen af forældrebetaling i 
fritids- og klubtilbud i Aarhus 
Kommune (n=3505, gns=3,6)

Fritids- og klubtilbuddenes 
åbningstider (n=3554, gns=4,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

88% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med klubbens 
åbningstider. 

61% af forældrene er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med 
størrelsen af 
forældrebetalingen i 
klubben, mens 14% er 
utilfredse eller meget 
utilfredse. 
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RAMMER 
 
- 28% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med forældre-
betalingen i pasningstilbuddet. 
Denne andel er henholdsvis 33% 
og 61% for SFO og klub. 

- Hele 94% af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med SFO’ens 
åbningstider. For klubtilbud er det 
88%. 

- 44% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med mulighederne 
for at vælge mellem pasningstilbud. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Spørgsmålene vedrørende barnets 

trivsel og 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. 

- Pasningstilbud ligger over skole og 
klub på samtlige spørgsmål, udpeget 
af Aarhus Byråd, og er dermed 
tættere på at opfylde budgetmålene. 

- For de specialpædagogiske 
institutionstyper er det ligeledes 
pasningstilbud, der scorer højst på 
spørgsmålene udpeget af Aarhus 
Byråd. Her ligger pasningstilbud med 
så høje vurderinger, at de ligger 
over budgetmålene på samtlige 
spørgsmål.  
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13. OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN 

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

• Der er udsendt invitationer til i alt 29.956 husstande, svarende til forældrene til 47.060 børn. Heraf 
viste 163 børn sig at være uden for målgruppen (primært fraflyttere), hvorved den rensede population 
udgøres af 46.897 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. 
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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 26. oktober til 18. december 2011 (telefoninterview i 
perioden 14. november til 16. december 2011). Forældrene har i hele perioden haft adgang til en 
hotline hos Rambøll via e-mail og telefon.  

 

Udsendelse af breve 

• Tirsdag den 25. oktober 2011: 29.956 invitationsbreve udsendes til alle forældre (ét brev pr. 
husstand) med individuelt log-in for hvert barn i husstanden til et elektronisk spørgeskema på 
internettet. 

• Torsdag den 3. november 2011: 24.204 rykkerbreve sendes ud til de husstande, som ikke har 
besvaret skemaet via internettet for alle børn i husstanden. 

• Alle forældre har i hele besvarelsesperioden haft mulighed for at rekvirere et papirskema. 
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Afgivne svar fordelt på indsamlingsmetode 

Indsamlingsmetode Antal Procent 

Elektronisk spørgeskema på internettet 29.452 97% 

Papirspørgeskema 244 1% 

Telefoninterview 617 2% 

I alt 30.313 100% 

SVARPROCENT OG ANTAL BESVARELSER 
FORDELT PÅ INDSAMLINGSMETODEN 

Svarprocent 

• I alt har forældre til 30.313 børn deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 
64,6%. Dette vurderes som meget tilfredsstillende. Til sammenligning var svarprocenten i 2009 på 
63,2% og i 2007 på 59,7%.  

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

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

Gennemførelsesstatistik 

Antal 

Bruttopopulation 47.060 

Uden for målgruppen 163 

Nettopopulation 46.897 

Svarpersonen kan ikke træffes ud fra kontaktoplysninger 622 

Svarpersonen kan ikke træffes i indsamlingsperioden 30 

Sprogproblemer 151 

Ønsker ikke at deltage 2134 

Andre årsager 110 

Antal svar 30.313 

Svarprocent 64,6% 

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. 
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ 
INSTITUTIONSTYPE 

Deltagelse og repræsentativitet samlet og fordelt på type af børn- og ungetilbud 

Type Population Antal svar Svarprocent 

Pasningstilbud 17.215 11.815 68,6% 

Skole 28.479 17.833 62,6% 

SFO 13.070 8.702 66,6% 

Fritids- og klubtilbud 6.004 3.680 61,3% 

Tilbud for børn med særlige behov 

Pasningstilbud 62 41 66,1% 

Skole 454 290 63,9% 

SFO 293 210 71,7% 

Fritids- og klubtilbud 57 40 70,2% 

I alt 

Antal børn 46.897 30.313 64,6% 

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. 
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ HERKOMST 

Deltagelse og repræsentativitet samlet og fordelt på herkomst 

Herkomst Population Antal svar Svarprocent 

Vestlig 38.081 26.790 70,4% 

Ikke-vestlig 8.388 3.271 39,0% 

Ikke oplyst 428 252 58,9% 

I alt 46.897 30.313 64,6% 
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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 personer, hvis forældre stammer fra Tyrkiet, Afrika, 
Arabiske lande, Mellemøsten, Asien, Mellem- eller Latinamerika. 
  
Resultater, der er opgjort på baggrund af herkomst, er ikke sammenlignelige med forrige undersøgelse, 
da omkodning af herkomst og udregning af andel af ikke-vestlige fulgte nogle andre definitioner i 2009. 
  
Lokalspørgsmål 
Institutionerne har haft mulighed for at tilføje enkelte spørgsmål til spørgeskemaet. Disse lokale 
spørgsmål er ikke medtaget i hovedrapporten. 
  
Udvikling 
I 2011 er der sket en mindre ændring i formuleringen på enkelte spørgsmål, hvor ordet ”evne” er 
erstattet med ”indsats”. Eksempelvis er ”Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer” i 
2011 ændret til ” Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer”. 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) 
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Faktoranalyse 
Udpegning af områder, der har betydning for forældrenes samlede tilfredshed, gøres via en faktoranalyse 
og en regressionsanalyse. Faktoranalysen er et statistisk værktøj, som reducerer de mange spørgsmål til 
et færre antal bagvedliggende faktorer/områder. I den efterfølgende regressionsanalyse er det muligt at 
finde de forskellige områders betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Det giver et indtryk af, 
hvilke faktorer der betyder meget for forældrenes samlede tilfredshed, og hvilke der har en mindre 
betydning.  
  
Faktorernes betydning sammenholdes efterfølgende med forældrenes tilfredshed inden for de pågældende 
områder 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. Tallene for 2009 i denne rapport er derfor ikke sammenlignelige med tallene i 2009-
rapporten, da tal for SFO er taget ud af beregningen i 2011. 
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