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Forældretilfredshed 2015 
  
Aarhus Kommune gennemførte i efteråret 2015 en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige 
aarhusianske dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber. Undersøgelsen blev også foretaget i de tilsvarende 
specialpædagogiske tilbud. 
  
Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole eller dagtilbud på 
en lang række punkter. 
  
Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. 
  
I alt valgte forældre til 32.758 børn at deltage i undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 70%, hvilket er 
den højeste svarprocent i denne undersøgelses historie. 
  
Undersøgelse af forældretilfredsheden i Aarhus Kommune er foretaget hvert andet år siden 2007. 
Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen de seneste fem gange. 
 
På de følgende sider præsenteres resultaterne af forældretilfredsheden i 2015. 

01. INTRODUKTION 

 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 
tilfredse eller meget tilfredse forældre ligger mellem 77% og 89%, mens andelen på de specialpædagogiske 
institutioner ligger mellem 85% og 89%. 

• I forhold til 2013 er den samlede tilfredshed inden for dagtilbud uændret, mens der er fremgang for klubberne. 
For skole og SFO er tilfredsheden faldet i forhold til 2013. På skoleområdet ligger Aarhus Kommune dog stadig 
over landsniveauet. Under de specialpædagogiske institutioner er tilfredsheden steget på skole-, SFO- og 
klubområdet, mens den er faldet på dagtilbudsområdet i forhold til niveauet i 2013.   

• Barnets trivsel får gennemgående en af de højeste vurderinger af forældrene. Spørgsmål vedrørende 
samarbejdet med dagtilbud, SFO eller klub får generelt en lav vurdering. De fysiske rammer indendørs får den 
laveste vurdering af forældrene til børn i skole. 

• På skole- og SFO-området er tilfredsheden uændret eller faldet på spørgsmålene i forhold til 2013. På 
dagtilbudsområdet er der sket stigninger på flere spørgsmål, end der er sket fald, og på klubområdet er 
tilfredsheden enten steget eller uændret.  

Resultater på tværs 

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

Prioriteringskort 

• Spørgsmålet vedrørende barnets trivsel i dagtilbuddet har den største betydning for den samlede tilfredshed på 
dagtilbud-, skole- og klubområdet. På SFO-området er det aktiviteterne i SFO’en, som har den største 
betydning for den samlede tilfredshed. 

02. SAMMENFATNING: GENERELT 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set, hvilket er det samme 
resultat som i 2013. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens den tid personalet/dagplejeren har til dit barn får 
den laveste vurdering. 

• Generelt ligger spørgsmålene på niveau med eller lidt over resultatet fra 2013. Den største fremgang ses på 
spørgsmålet, der omhandler dagtilbuddets indsats for at stimulere barnets lyst til at lære. Spørgsmålet om den 
tid personalet/dagplejeren har til det enkelte barn, er ene om at have oplevet en tilbagegang i forhold til 2013.  

Resultater på tværs 

• Der er stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte afdelinger. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed 
ligger mellem 3,2 og 5,0.  

• Der er 17 dagtilbudsafdelinger, som har haft en positiv udvikling i gennemsnitlige tilfredshed på 0,5 eller 
derover, mens der er ni dagtilbudsafdelinger med en negativ udvikling på 0,5 eller derover. 

• Der er en relativ lille forskel på forældrenes tilfredshed med dagtilbuddene i de forskellige områder. 

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

Prioriteringskort 

• Spørgsmålet om barnets trivsel i dagtilbuddet har den største betydning for den samlede tilfredshed. De fleste 
spørgsmål har en høj betydning og et højt gennemsnit. Spørgsmålet om den tid personalet/dagplejeren har til 
det enkelte barn, er det eneste spørgsmål med høj betydning og lavt gennemsnit.  

  

SAMMENFATNING: DAGTILBUD 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 77% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er en tilbagegang på 
2%-point i forhold til 2013, men et resultat som er 10%-point højere end landstallet for 2015. 

• Forældrene er mest tilfredse med barnets trivsel i skolen, mens spørgsmål angående de fysiske rammer 
indendørs får den laveste vurdering. 

• Der har været tilbagegang på spørgsmålene vedrørende skole-hjem samtalerne, samarbejdet mellem skole og 
hjem alt i alt, skolens indsats for at begrænse mobning samt skolens indsats for at udvikle barnets sociale 
kompetencer. 

• På de resterende områder er tilfredsheden med de enkelte spørgsmål på niveau med 2013. 

Resultater på tværs 

• Gennemsnittet af den samlede tilfredshed på de enkelte skoler ligger mellem 3,2 og 4,5. 

• Kun en skole har haft en udvikling i tilfredsheden på mere end 5%-point. De resterende skoler har oplevet en 
lille eller ingen ændring i tilfredsheden. 

Prioriteringskort 

• Spørgsmålet om barnets trivsel i skolen har den største betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmålene 
fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for prioriteringskortets område. Der er dog en lille overvægt af spørgsmål 
i området med høj betydning og lavt gennemsnit, som tyder på et relativt stort forbedringspotentiale.  

SAMMENFATNING: SKOLE-UNDERVISNING 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 77% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er en tilbagegang på 
5%-point i forhold til 2013. 

• Tilfredsheden med barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens spørgsmålet om den tid 
personalet har til det enkelte barn, får den lavest vurdering. 

• Spørgsmålene ligger generelt på niveau med eller lidt under 2013. Der er sket størst tilbagegang i tilfredsheden 
på spørgsmål om personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer, samarbejdet mellem SFO og 
hjem samt kontakten til personalet i 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 3,2 og 4,6.  

• Der er en SFO, som har oplevet en positiv udvikling i tilfredsheden med 0,4 eller mere. Tre SFO’er har oplevet 
en negativ udvikling i tilfredsheden på 0,4 eller mere.  

Prioriteringskort 

• Spørgsmålet om aktiviteterne i SFO’en har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmålet om 
barnets trivsel, som har den højeste betydning på de andre områder, har den næsthøjeste betydning på SFO-
området. Den største koncentration af spørgsmål findes i området med høj betydning og højt gennemsnit.  

SAMMENFATNING: SFO 

 02. SAMMENFATNING 
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Samlede resultater 

• 84% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns klub samlet set. Andel af forældre som er 
meget tilfredse med klubområdet, er steget med 5%-point siden 2013. 

• Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene, mens spørgsmål om hvorvidt forældrene deltager aktivt 
i samarbejdet med barnets klub får den laveste vurdering. 

• Vurderingen af de enkelte spørgsmål er generelt på niveau med eller lidt over 2013. Der er fremgang i 
tilfredsheden på spørgsmålene om aktiviteterne i klubben og hvorvidt forældrene oplever, at deres barn indgår i 
et fællesskab med de andre børn i klubben. 

Resultater på tværs 

• Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på tværs af klubberne går fra 3,8 til 4,5. 

• Der er to klubber, som har haft en positiv udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed på 0,4 eller derover, mens 
der er en klub med en negativ udvikling på 0,4 eller derover. 

Prioriteringskort 

• Spørgsmålet om barnets trivsel har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. Der findes kun et 
spørgsmål i området med lav betydning og lavt gennemsnit. Det er spørgsmålet om samarbejdet mellem 
klubben og hjemmet alt i alt, og det tyder dermed på, at det spørgsmål har et relativt stor 
forbedringspotentiale. 

SAMMENFATNING: KLUB 

 02. SAMMENFATNING 
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Dagtilbud 

• 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set. Det er en 
tilbagegang på 5%-point i forhold til 2013. 

• Generelt er forældrenes tilfredshed høj på de fleste spørgsmål. Kun på spørgsmålet om forældrene oplever, at 
deres barn indgår i et fællesskab med de andre børn i dagtilbuddet, er andelen af tilfredse eller meget tilfredse 
forældre lavere end 70%. 

Skole-undervisning 

• 85% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er en tilbagegang på 
2%-point i forhold til 2013, dog er andelen af de meget tilfredse steget med 6%-point. 

• Tilfredsheden er steget på de fleste områder siden 2013. Den største stigning er på tilfredsheden med de 
udendørs faciliteter og arealer. Det eneste fald er på tilfredsheden med skole-hjem samtalerne.  

SFO 

• 87% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er en stigning på 4%-
point i forhold til 2013. 

• Markant færre forældre er samlet set utilfredse eller meget utilfredse med deres SFO end i 2013. 

Klubber 

• 85% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns klub samlet set. Det er en tilbagegang på 
7%-point i forhold til 2013. Dog er andelen af meget tilfredse forældre steget fra 51% i 2013 til 60% i 2015. 

• De fysiske faciliteter udendørs og indendørs får den højeste vurdering af forældrene, mens viden om, hvilke 
forventninger klubben stiller til forældrene, får den laveste vurdering. 

. 

SAMMENFATNING: SPECIALPÆDAGOGISKE 
INSTITUTIONER 

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

• Samlede resultater; generelt og på specifikke spørgsmål 
• Resultater på tværs; opgjort på tværs af enheder og over tid 
• Prioriteringskort; betydningen af de enkelte spørgsmål for den samlede tilfredshed. 
 

På de specialpædagogiske institutioner indgår prioriteringskortet ikke i afrapporteringen. Resultater på tværs 
indgår heller ikke for specialpædagogisk dagtilbud og klub. Her har antallet af besvarelser ikke været tilstrækkeligt 
stort til de statistiske beregninger.  
 
Frekvensfigurer 
I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 5-
punkt skala, der går fra ”Meget utilfreds”/”Slet ikke”(rød) til ”Meget tilfreds”/”I meget høj grad”(mørk grøn). 
Besvarelser med ”Ved ikke” er ikke talt med i svarfordelingen.  

03. LÆSEVEJLEDNING (1) 

 03. LÆSEVEJLEDNING 
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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 2015-tallene, hvis andet ikke er angivet. 
 
gns.: Forkortelse for gennemsnit. 
 
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”/”Slet ikke”, 3 svarer til ”Hverken utilfreds eller 
tilfreds”/”I nogen grad” og 5 svarer til ”Meget tilfreds”/”I meget høj grad”. Jo højere værdi, desto højere er den 
angivne tilfredshed. 

 03. LÆSEVEJLEDNING 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SÅDAN LÆSES EN SIDE 

Til venstre for grafen 
findes spørgsmåls-
formuleringen og på nogle 
sider korte kommentarer 
om de vigtigste tendenser. 

Grafens overskrift 

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

Evt. noter vedr. grafen angives i den grå 
boks nederst på siden. 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- Hvad kan der fokuseres på for at 
forbedre den samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs af 

afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2013. 

- Den samlede tilfredshed på tværs af 
institutionstype. 

 

 

 

 

04. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved dagtilbuddet. 

- Udviklingen siden 2013. 

 

01 02 03 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 

89% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
dagtilbud samlet set. Dette er det 
samme resultat som i 2013. 
 
Dog er andelen af meget tilfredse 
forældre steget med 2%-point ift. 
2013. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS DAGTILBUD? 

4% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 

79% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
dagtilbud til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE ANDRE FORÆLDRE AT VÆLGE DIT BARNS DAGTILBUD? 

6% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
dagtilbud til andre forældre. 

 04. DAGTILBUD 
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TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det sidste år er startet 
i en ny institution.  04. DAGTILBUD 

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 04. DAGTILBUD 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 
DAGTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 04. DAGTILBUD 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 
DAGTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det 
seneste år er overgået fra vuggestue eller dagpleje til børnehave. 
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VALG AF INSTITUTIONSPLADS 

FORDELING AF FORÆLDRENES SVAR I FORHOLD TIL VALG AF INSTITUTIONSPLADS 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det 
seneste år er overgået fra vuggestue eller dagpleje til børnehave. 
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VALG AF INSTITUTIONSPLADS 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre, som har søgt pasning inden for 
det seneste år. 
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SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2013 

Den største fremgang i tilfredsheden 
ses på dagtilbuddets indsats for at 
stimulere det enkelte barns lyst til at 
lære. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Generelt ligger den gennemsnitlige 
tilfredshed på de enkelte spørgsmål 
på niveau med eller lidt over 2013 
resultatet. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Der er kun tilbagegang på et 
spørgsmål vedrørende tilfredsheden 
med den tid personalet/dagplejeren 
har til det enkelte barn.  
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- Hvad kan der fokuseres på for at 
forbedre den samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Den samlede tilfredshed på tværs af 

afdelingerne. 

- De 10 afdelinger med størst positiv og 
negativ udvikling siden 2013. 

- Den samlede tilfredshed på tværs af 
institutionstype. 

 

 

 

 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med dagtilbuddet samlet 
set. Det er det samme resultat som i 
2013 

- 79% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns dagtilbud. 

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

- Den største fremgang ses på 
spørgsmålet, der omhandler 
dagtilbuddets indsats for at stimulere 
barnets lyst til at lære.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet, vedrørende den tid 
personalet/dagplejeren har til det 
enkelte barn. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2013. 

01 02 03 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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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 
338 afdelinger.  

16% af 
afdelingerne har 
et gns. over 4,6. 

 

67% af afdelingerne har 
et gns. mellem 4,1 og 

4,6. 

17% af afdelingerne har et 

gns. under 4,1.  
 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DE 10 AFDELINGER MED DEN MEST POSITIVE OG 
MEST NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2013 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 afdelinger med den 
mest positive udvikling i 
forældrenes gennemsnitlige 
tilfredshed i forhold til 2015. 

De 10 afdelinger med den 
mest negative udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed i 
forhold til 2015. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Der er sket nogenlunde lige 
store positive udviklinger som 
negative udviklinger i 
forældrenes gennemsnitlige 
tilfredshed på tværs af 
dagtilbudsafdelingerne. 
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Område Grenåvej Øst - Gl. Egå Børnehus (n=38, gns=4,3)

Område Silkeborgvej - Vuggestuen Tovshøj (n=7, gns=4,9)

Område Oddervej - Kærgården (n=60, gns=4,6)

Område Grenåvej Øst - Børnehaven S.V.Å. (n=32, gns=4,7)

Område Horsensvej - Vuggestuen Baunes Plads (n=38, gns=4,5)

Område Skanderborgvej - Paletten (n=42, gns=4,4)

Område Skanderborgvej - Bavnebakken (n=48, gns=4,3)

Område Randersvej - Børnehaven Lauge Kochs Vej (n=20, gns=4,3)

Område Randersvej - Børnehuset Thunfisken (n=36, gns=4,8)

Område Grenåvej Vest - Tornebakken (n=63, gns=3,9)

Område Randersvej - Idrætsdagplejen Trige - Spørring (n=23, gns=4,1)

Område Viborgvej - Smilehullet (n=30, gns=3,6)

Område Randersvej - Børnehaven Gimlehøj (n=46, gns=3,4)

Område Horsensvej - Vuggestuen Snurretoppen (n=15, gns=3,9)

Område Randersvej - Idr.inst. Spørring børnehus (n=40, gns=3,9)

Område Grenåvej Vest - Blomsterhaven (n=45, gns=3,8)

Område Skanderborgvej - Børnehuset Moltkesvej (n=67, gns=3,2)

Område Silkeborgvej - Vuggestuen Kloden (n=13, gns=3,5)

Område Viborgvej - Børnehaven Vesterbo (n=22, gns=3,5)

Område Skanderborgvej - Børnegalaxen Viby (n=14, gns=3,9)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
INSTITUTIONSTYPE 

GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED  

Forældre med børn hos dagplejer er 
mere tilfredse end forældre med 
børn i daginstitutioner. Det er 
samme tendens som i 2013 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- Hvad kan der fokuseres på for at 
forbedre den samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

 
 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der er stor spredning i forældrenes 

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

- Der er 17 dagtilbudsafdelinger, som 
har haft en positiv udvikling i 
gennemsnitlige tilfredshed på 0,5 eller 
derover, mens der er ni 
dagtilbudsafdelinger med en negativ 
udvikling på 0,5 eller derover. 

- Den samlede tilfredshed er generelt 
lidt lavere i daginstitutioner ift. 
dagplejer. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med dagtilbuddet samlet 
set. Det er en samme resultat som i 
2013 

- 79% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns dagtilbud. 

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

- Den største fremgang ses på 
spørgsmålet, der omhandler 
dagtilbuddets indsats for at stimulere 
dit barns lyst til at lære.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet, vedrørende den tid 
personalet/dagplejeren har til det 
enkelte barn. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2013. 

 

01 02 03 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG 
LÆSEVEJLEDNING 

 
Formål 
Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj 
betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege 
disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede 
tilfredshed. 
 
Læsevejledning 
Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. 
Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er 
især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den 
vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 

 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 

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

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

1: Dit barns trivsel i dagtilbuddet 

2: Dagtilbuddets indsats for at sikre dit barn en god start i tilbuddet 

3: Dagtilbuddets indsats for at stimulere dit barns lyst til at lære 

4: Dagtilbuddets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 

5: Dagtilbuddets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske 

udvikling 

6: Dagtilbuddets indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 

7: Dagtilbuddets indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 

8: Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale 

kompetencer 

9: Dagtilbuddets indsats for at begrænse gentagne alvorlige drillerier 

mellem børnene 

10: Den tid personalet/dagplejeren har til dit barn 

11: Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 

12: Aktiviteterne i dagligdagen 

13: De fysiske rammer indendørs 

14: De udendørs faciliteter og arealer 

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

dagtilbuddet? 

16: Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem alt i alt 

17: Kontakten til personalet/dagplejeren 

18: Dagtilbuddets/dagplejerens kommunikation via Børneintra 

19: Viden om, hvilke forventninger, barnets dagtilbud stiller til forældrene 

20: Aktiv deltagelse i samarbejde med dit barns dagtilbud 

21: Aktiv støtte om dit barns læring og udvikling i dagtilbuddet 
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PRIORITERINGSKORT 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Fordeling: De fleste spørgsmål ligger tæt omkring gennemsnittet af de to akser. 
Spørgsmålene med en tilfredshed over gennemsnittet er mindre spredte end de spørgsmål, som har en tilfredshed under 
gennemsnittet. Der er også betydeligt færre spørgsmål, som har en tilfredshed under gennemsnittet (7) end over 
gennemsnittet (14).  
Der er samtidig færre spørgsmål med en lav betydning (7) end spørgsmål med høj betydning (12). Spørgsmålene med lav 
betydning er også mere spredte end spørgsmålene med høj betydning. 
 
Højeste betydning: Spørgsmål 1 har den højest betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmål 11 har den næsthøjeste 
betydning.  
 
Laveste betydning: Spørgsmål 20 har den laveste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmål 18, 19 og 21 har også 
en relativt lav betydning.  
 
Forbedringspotentiale: Kun spørgsmål 10 befinder sig i området med høj betydning og lavt gennemsnit. Det er samtidig 
det spørgsmål med det laveste gennemsnit. Generelt ligger de fleste spørgsmål i området med høj betydning og høj 
samlet tilfredshed. Spørgsmålene i dette område ligger dog ret tæt på gennemsnittet på begge akser. 
 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Spørgsmålene med en tilfredshed over 

gennemsnittet er mindre spredte end 
de spørgsmål, som har en tilfredshed 
under gennemsnittet. 

- Spørgsmål 1 (barnets trivsel i 
dagtilbuddet) har den højeste 
betydning for den samlede tilfredshed. 
Spørgsmål 20 (aktiv deltagelse i 
samarbejde med barnets dagtilbud) 
har den laveste betydning for den 
samlede tilfredshed.  

- Den største koncentration af 
spørgsmål findes i området med høj 
betydning og højt gennemsnit. 
Spørgsmål 10 (den tid 
personalet/dagplejeren har til det 
enkelte barn) er det eneste spørgsmål 
med høj betydning og lavt 
gennemsnit, hvilket tyder på at der er 
et forbedringspotentiale. 

 

 

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 er 17 dagtilbudsafdelinger, som 
har haft en positiv udvikling i 
gennemsnitlige tilfredshed på 0,5 eller 
derover, mens der er ni 
dagtilbudsafdelinger med en negativ 
udvikling på 0,5 eller derover. 

- Den samlede tilfredshed er generelt 
lidt lavere i daginstitutioner ift. 
dagplejer. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med dagtilbuddet samlet 
set. Det er en samme resultat som i 
2013 

- 79% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns dagtilbud. 

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

- Den største fremgang ses på 
spørgsmålet, der omhandler 
dagtilbuddets indsats for at stimulere 
dit barns lyst til at lære.  

- Der er sket en tilbagegang på 
spørgsmålet, vedrørende den tid 
personalet/dagplejeren har til det 
enkelte barn. 

- Ellers ligger tilfredsheden med 
spørgsmålene generelt på samme 
niveau som i 2013. 

 

01 02 03 

 04. DAGTILBUD 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

 

 

 

 

 

05. SKOLE-UNDERVISNING: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med skolen. 

- Tilfredsheden med diverse aspekter ved 
skolen. 

- Udviklingen siden 2013. 

 

01 02 03 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLERNE 

77% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
skole samlet set. Det er ca. 2% 
point under niveauet fra 2013.  
Sammenligner man med landstallet 
fra 2015, ligger andelen af tilfredse 
eller meget tilfredse forældre i 
Aarhus Kommune 10%-point over 
landstalsniveauet. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

9% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. Det er en 2%-point 
større andel end i 2013 og en 4%-
point mindre andel end på landsplan 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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2015 (n=18957, gns=3,9) 2013 (n=17784, gns=4) Landstal 2015 (n=1874, gns=3,7)

Overordnet er gennemsnittet faldet 
ganske lidt fra 2013, fra 4,0 til 3,9. 
Til gengæld er gennemsnittet for 
Aarhus Kommune 0,2 højere end 
landstallet. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLERNE 

56% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
skole til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE ANDRE FORÆLDRE AT VÆLGE DIT BARNS SKOLE TIL DERES BØRN? 

14% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale andre deres 
barns skole til andre forældre. 

 05. SKOLE 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 *Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 7. til 10. klasse. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Bemærk, at skalaen er vendt om ved spørgsmålet vedrørende om barnet har været udsat 
for mobning inden for det seneste skoleår. En lav grad af enighed bliver derfor angivet 
som en høj vurdering.  
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG SKOLE 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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OVERGANG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre, hvis barn går i 0. klasse. 
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SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2013 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2013. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2015. 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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Skolens indsats for at begrænse mobning (gns=3,7)

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

Skole-hjem samtalerne (gns=3,9)

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

Der er tale om små fald i 
tilfredsheden på fire spørgsmål. 

Forældrenes tilfredshed med 
skoleområdet er generelt på niveau 
med eller lidt under tilfredsheden i 
2013. 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

 

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 77% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med skolen samlet set. 
Det er en tilbagegang på 2%-point i 
forhold til 2013, men et resultat som er 
10%-point højere end landstallet for 
2015. 

- 56% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns skole. 

- Forældrene er mest tilfredse med 
barnets trivsel i skolen, mens spørgsmål 
angående de fysiske rammer indendørs 
får den laveste vurdering. 

- Der har været en lille tilbagegang på 
tilfredsheden på spørgsmålene om 
skole-hjem samtalerne, samarbejdet 
mellem skole og hjem alt i alt, skolens 
indsats for at begrænse mobning samt 
skolens indsats for at udvikle barnets 
sociale kompetencer. 

- Ellers ligger tilfredsheden på de enkelte 
spørgsmål på niveau med 2013. 

 

 

01 02 03 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL SKOLER MED SAMME TILFREDSHED 

Der er i alt medtaget 47 skoler.  

19% af skolerne 
har et gns. over 

4,1. 
 

64% af skolerne 
har et gns. 

mellem 3,8 og 
4,1. 

17% af skolerne har et 

gns. under 3,8.  
 

 05. SKOLE 
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DE 10 SKOLER MED DEN MEST POSITIVE OG MEST 
NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2013 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 skoler med den mest positive 
udvikling i den gennemsnitlige 
tilfredshed i forhold til 2013. 

De 10 skoler hvor forældrenes 
gennemsnitlige tilfredshed er 
faldet mest i forhold til 2013.  
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Hasle Skole (n=346, gns=4,3)

Tilst Skole (n=452, gns=3,6)

Skæring Skole (n=583, gns=4)

Strandskolen (n=489, gns=3,6)

Sabro-Korsvejskolen (n=376, gns=3,6)

Risskov Skole (n=590, gns=4)

Elev Skole (n=117, gns=4,1)

Lisbjergskolen (n=236, gns=4)

Hårup Skole (n=247, gns=3,6)

Bavnehøj Skole (n=403, gns=3,2)

Tranbjergskolen (n=702, gns=3,3)
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 3,2 og 4,5. 

- Kun en skole har haft en udvikling i 
tilfredsheden på mere end 5%-point. 
Det har været i form af en 
tilbagegang. De resterende skoler har 
oplevet en lille eller ingen ændring i 
tilfredsheden.   

 

 

 

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 77% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med skolen samlet set. 
Det er en tilbagegang på 2%-point i 
forhold til 2013, men et resultat som er 
10%-point højere end landstallet for 
2015. 

- 56% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns skole. 

- Forældrene er mest tilfredse med det 
lave niveau af mobning i skolen, mens 
spørgsmål angående de fysiske rammer 
indendørs får den laveste vurdering. 

- Der har været en lille tilbagegang på 
tilfredsheden på spørgsmålene om 
skole-hjem samtalerne, samarbejdet 
mellem skole og hjem alt i alt, skolens 
indsats for at begrænse mobning samt 
skolens nidsats for at udvikle barnets 
sociale kompetencer. 

- Ellers ligger tilfredsheden på de enkelte 
spørgsmål på niveau med 2013. 
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PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG 
LÆSEVEJLEDNING 

 
Formål 
Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj 
betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege 
disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede 
tilfredshed. 
 
Læsevejledning 
Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. 
Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er 
især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den 
vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 

 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 

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

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

1: Dit barns trivsel i skolen 

2: Dit barns faglige udbytte af undervisningen 

3: Skolens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit 

barns behov 

4: Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 

5: Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 

6: Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 

7: Skolens indsats for at begrænse mobning 

8: Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere 

9: Skolens indsats for at sætte mål for dit barns læring, som knytter sig 

specifikt til dit barn 

10: Skolens indsats for at skabe en varieret skoledag for dit barn 

11: Skolens indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse 

12: Skolens indsats for at inddrage omverdenen i undervisningen eller 

flytte undervisningen væk fra skolens område 

13: Skolens indsats for at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 

14: Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen? 

15: De fysiske rammer indendørs 

16: De udendørs faciliteter og arealer 

17: Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en 

ungdomsuddannelse 

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

skolen? 

19: Har dit barn været udsat for mobning inden for det seneste skoleår 

20: Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt 

21: Skole-hjem samtalerne 

22: Kontakten til personalet i skolen 

23: Skolens kommunikation via Forældreintra 

24: Viden om, hvilke forvendninger, barnets skole stiller til forældrene 

25: Aktiv deltagelse i samarbejde med barnets dagtilbud 

26: Aktiv støtte om barnets læring og udvikling i dagtilbuddet 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den 
vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 

 05. SKOLE 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Fordeling: De fleste spørgsmål ligger tæt omkring gennemsnittet af de to akser. 
Spørgsmålene med en højere betydning ligger generelt mindre spredt end spørgsmålene med lav betydning. 
 
Højeste betydning: Spørgsmål 1 har den højest betydning for den samlede tilfredshed, og der er et stykke ned til 
spørgsmål 20, som har den næsthøjeste betydning. 
 
Laveste betydning: Spørgsmål 26 har den laveste betydning for den samlede tilfredshed, og spørgsmål 25 har den 
næstlaveste betydning. 
  
Der er nogenlunde lige mange spørgsmål i hvert af figurens fire hjørner. Flest findes der i området med høj betydning og 
lavt gennemsnit. Analysen tyder på, at der på disse ni spørgsmål er et relativt stort forbedringspotentiale.  
 
 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- De fleste spørgsmål ligger tæt omkring 

gennemsnittet af de to akser. 

- Spørgsmål 1 (Barnets trivsel i skolen) 
har den største betydning for den 
samlede tilfredshed. Spørgsmål 26 
(Aktiv støtte om barnets læring og 
udvikling i dagtilbuddet) har den 
laveste betydning for den samlede 
tilfredshed. 

- Der er en nogenlunde jævn fordeling 
af spørgsmål mellem 
prioriteringskortets områder. Flest 
spørgsmål findes dog i området med 
høj betydning og lavt gennemsnit, 
hvilket tyder på, at de besidder et 
forbedringspotentiale.  

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Gennemsnittet af den samlede 

tilfredshed på de enkelte skoler ligger 
mellem 3,2 og 4,5. 

- Kun en skole har haft en udvikling i 
tilfredsheden på mere end 5%-point. 
De resterende skoler har oplevet en 
lille eller ingen ændring i tilfredsheden 

SKOLE-UNDERVISNING: KONKLUSIONER 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- 77% af forældrene er meget tilfredse 

eller tilfredse med skolen samlet set. 
Det er en tilbagegang på 2%-point i 
forhold til 2013, men et resultat som er 
10%-point højere end landstallet for 
2015. 

- 56% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns skole. 

- Forældrene er mest tilfredse med det 
lave niveau af mobning i skolen, mens 
spørgsmål angående de fysiske rammer 
indendørs får den laveste vurdering. 

- Der har været en lille tilbagegang på 
tilfredsheden på spørgsmålene om 
skole-hjem samtalerne, samarbejdet 
mellem skole og hjem alt i alt, skolens 
indsats for at begrænse mobning samt 
skolens nidsats for at udvikle barnets 
sociale kompetencer. 

- Ellers ligger tilfredsheden på de enkelte 
spørgsmål på niveau med 2013. 

01 02 03 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

 

 

 

06. SKOLE-SFO: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

- Udviklingen siden 2013. 

 

01 02 03 

 06. SFO 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

77% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
SFO samlet set. Det er en 
tilbagegang på 5% point med 
tilfredsheden i forhold til 2013. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

9% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. Det er en ca. 3%-
point større andel end i 2013. 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

60% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
SFO til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE ANDRE FORÆLDRE AT VÆLGE DIT BARNS SFO TIL DERES BØRN? 

12% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
SFO til andre forældre. 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG SFO 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2013 

Spørgsmålene ligger alle lidt under 
eller på samme niveau som i 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2013. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2015.  06. SFO 

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SFO'ens indsats for at begrænse mobning (gns=3,7)

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

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

Aktiviteterne i SFO'en (gns=3,9)

SFO'ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn
(gns=3,8)

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

Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale
kompetencer (gns=3,8)

Kontakten til personalet i SFO'en (gns=3,8)

Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt
(gns=3,8)
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

 

 

 

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 77% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns SFO 
samlet set. Det er en tilbagegang på 
5%-point i forhold til 2013. 

- 60% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns SFO. 

- Tilfredsheden med barnets trivsel får 
den højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmålet om den tid 
personalet har til det enkelte, får den 
lavest vurdering. 

- Spørgsmålene ligger generelt på niveau 
med eller lidt under 2013. Der er sket 
størst tilbagegang i tilfredsheden på 
spørgsmål om personalets indsats for at 
udvikle barnets sociale kompetencer, 
samarbejdet mellem SFO og hjem samt 
kontakten til personalet i SFO’en. 

 

 

01 02 03 
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Samlet tilfredshed med SFO'en

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
SFO’ERNE 

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

Der er i alt medtaget 44 SFO’er.  

21% af SFO’erne 
har et gns. over 

4,1. 

50% af SFO’erne har 
et gns. mellem 3,9 og 

4,1. 

29% af SFO’erne har et 

gns. under 3,9.  

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DE 10 SFO’ER MED DEN MEST POSITIVE OG MEST 
NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2013 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Der er 9 SFO’er, hvor den 
gennemsnitlige tilfredsheden 
er steget i forhold til 2013.  

De 10 SFO’er med den mest 
negative udvikling i den 
gennemsnitlige tilfredshed i 
forhold til 2013. 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SFO Strandskolen (n=251, gns=3,3)

SFO Spirillen / Elev Skole (n=99, gns=4)
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 3,2 og 4,6. 

- Der er en SFO, som har oplevet en 
positiv udvikling i tilfredsheden med 
0,4 eller mere. Tre SFO’er har oplevet 
en negativ udvikling i tilfredsheden på 
0,4 eller mere.  

 

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 77% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns SFO 
samlet set. Det er en tilbagegang på 
5%-point i forhold til 2013. 

- 60% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns SFO. 

- Tilfredsheden med barnets trivsel får 
den højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmålet vedrørende viden 
om, hvilke forventninger, barnets SFO 
stiller til forældrene, får den lavest 
vurdering. 

- Spørgsmålene ligger generelt på niveau 
med eller lidt under 2013. Der er sket 
størst tilbagegang i tilfredsheden på 
spørgsmål om personalets indsats for at 
udvikle barnets sociale kompetencer, 
samarbejdet mellem SFO og hjem samt 
kontakten til personalet i SFO’en. 

01 02 03 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG 
LÆSEVEJLEDNING 

 
Formål 
Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj 
betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege 
disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede 
tilfredshed. 
 
Læsevejledning 
Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. 
Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er 
især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den 
vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 

 

 06. SFO 
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PRIORITERINGSKORT 

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

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

1: Dit barns trivsel i SFO'en 

2: SFO'ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 

3: Aktiviteterne i SFO'en 

4: SFO'ens indsats for at skabe en hverdag med motion og 

bevægelse 

5: SFO'ens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og 

fantasi 

6: Den tid personalet har til dit barn 

7: SFO'ens indsats for at udvikle dit barns personlige 

kompetencer 

8: Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale 

kompetencer 

9: SFO'ens indsats for at begrænse mobning 

10: De fysiske rammer indendørs 

11: De udendørs faciliteter og arealer 

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

andre børn i SFO'en? 

13: Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt 

14: Kontakten til personalet i SFO'en 

15: SFO'ens kommunikation via Forældreintra 

16: Sammenhængen mellem undervisnings- og SFO-delen på 

dit barns skole 

17: Viden om, hvilke forventninger, barnets SFO stiller til 

forældrene 

18: Aktiv deltagelse i samarbejde med barnets SFO 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Fordeling: De fleste spørgsmål ligger tæt omkring gennemsnittet af de to akser. 
Spørgsmålene ligger mindre spredt og tættere på gennemsnittet i forhold til den gennemsnitlige tilfredshed end på 
betydningen for samlede tilfredshed. 
 
Højeste betydning: Spørgsmål 3 har den højest betydning for den samlede tilfredshed, og der er et stykke ned til 
spørgsmål 1, som har den næsthøjeste betydning. 
 
Laveste betydning: Spørgsmål 18 har den laveste betydning for den samlede tilfredshed. 
 
Forbedringspotentiale: To spørgsmål befinder sig i området med høj betydning og lavt gennemsnit. Det er spørgsmål 6 og 
7. Spørgsmål 7 ligger dog meget tæt på gennemsnittet af både tilfredshed og samlet betydning.  
De fleste spørgsmål findes i området høj betydning og højt gennemsnit (8).  
 
 
 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIOTERINGSKORT 
 
- De fleste spørgsmål ligger tæt omkring 

gennemsnittet af de to akser. 

- Spørgsmål 3 (aktiviteterne i SFO’en) 
har den højeste betydning for den 
samlede tilfredshed. Spørgsmål 18 
(aktiv deltagelse i samarbejde med 
barnets SFO) har den laveste 
betydning for den samlede tilfredshed. 

- Spørgsmål 7 (SFO’ens indsats for at 
udvikle det enkelte barns personlige 
kompetencer) og spørgsmål 6 (den tid 
personalet har til det enkelte barn) er 
de eneste spørgsmål, som befinder sig 
i området med høj betydning og lavt 
gennemsnit. Dermed tyder det på, at 
de har et relativt stort 
forbedringspotentiale.  

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Der ses en relativ stor spredning i 

forældrenes tilfredshed i de enkelte 
SFO’er. Den gennemsnitlige samlede 
tilfredshed ligger mellem 3,2 og 4,6. 

- Der er en SFO, som har oplevet en 
positiv udvikling i tilfredsheden med 
0.4 eller mere. Tre SFO’er har oplevet 
en negavit udvikling i tilfredsheden på 
0,4 eller mere.  

SKOLE-SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 77% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns SFO 
samlet set. Det er en tilbagegang på 
4%-point i forhold til 2013. 

- 60% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns SFO. 

- Tilfredsheden med barnets trivsel får 
den højeste vurdering af forældrene, 
mens spørgsmålet vedrørende viden 
om, hvilke forventninger, barnets SFO 
stiller til forældrene, får den lavest 
vurdering. 

- Spørgsmålene ligger generelt på niveau 
med eller lidt under 2013. Der er sket 
størst tilbagegang i tilfredsheden på 
spørgsmål om personalets indsats for at 
udvikle barnets sociale kompetencer, 
samarbejdet mellem SFO og hjem samt 
kontakten til personalet i SFO’en. 

01 02 03 

 06. SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

 

 

07. KLUBBEN: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved klubben. 

- Udviklingen siden 2013. 

 

01 02 03 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUBBERNE 

84% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
klub samlet set. Dette er en 
fremgang i forhold til 2013, hvor 
andelen lå på 83%. 
 
Andel af forældre som er meget 
tilfredse med klubområdet er steget 
med 5%-point. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS KLUB? 

4% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUBBERNE 

73% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
klub til andre forældre 

VIL DU ANBEFALE ANDRE FORÆLDRE AT VÆLGE DIT BARNS KLUB TIL DERES BØRN? 

5% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
klub til andre forældre. 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
KLUBBEN(1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
KLUBBEN(2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 *Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 7. til 10. klasse. 



69 
  
 

SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG KLUB 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 



70 
  
 

SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2013 

Tilfredsheden med de enkelte 
spørgsmål ligger generelt på samme 
niveau som i 2013.  
 
Der er ingen områder, som har 
oplevet en tilbagegang. 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i 2013. 
Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i 2015.  07. Klub 

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

0,1

0,1

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

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i klubben? (gns=3,9)

Aktiviteterne i klubben (gns=4,1)
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 2013. 

 

KLUBBEN: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns klub 
samlet set.  

- Andel af forældre som er meget tilfredse 
med klubområdet, er steget med 5%-
point. 

- 73% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns klub 

- Barnets trivsel får den højeste vurdering 
af forældrene, mens spørgsmålet 
omkring klubbens kommunikation fx via 
nyhedsbreve, facebook og hjemmeside 
får den laveste vurdering. 

- Vurderingen af de enkelte spørgsmål er 
generelt på niveau med eller lidt over 
2013. Der er fremgang i tilfredsheden på 
spørgsmålene om aktiviteterne i klubben 
og hvorvidt forældrene oplever, at deres 
barn indgår i et fællesskab med de andre 
børn i klubben. 

01 02 03 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
KLUBBERNE 

GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL KLUBBER MED SAMME TILFREDSHED 

Der er i alt medtaget 46 klubber.  

15% af klubberne 
har et gns. over 

4,3. 

59% af klubberne 
har et gns. mellem 

4,1 og 4,3. 

26% af klubberne har et 

gns. under 4,1. 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DE 10 KLUBBER MED DEN MEST POSITIVE OG MEST 
NEGATIVE UDVIKLING SIDEN 2013 

UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED 

De 10 klubber med den mest 
positive udvikling har 
generelt en større ændring 
ift. 2013 end de 10 klubber 
med den mest negative 
udvikling.  

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- Hvilken betydning har de forskellige 

spørgsmål for den samlede 
tilfredshed? 

- 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 3,8 til 4,5. 

- Der er to klubber, som har haft en 
positiv udvikling i den gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,4 eller derover, mens 
der er en klub med en negativ 
udvikling på 0,4 eller derover. 

KLUBBEN: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns klub 
samlet set. Det er en stigning på 1%-
point i forhold til 2013. 

- Andel af forældre som er meget tilfredse 
med klubområdet, er steget med 5%-
point. 

- 73% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns klub 

- Barnets trivsel får den højeste vurdering 
af forældrene, mens spørgsmål om 
hvorvidt forældrene deltager aktivt i 
samarbejdet med barnets klub får den 
laveste vurdering. 

- Vurderingen af de enkelte spørgsmål er 
generelt på niveau med eller lidt over 
2013. Der er fremgang i tilfredsheden på 
spørgsmålene om aktiviteterne i klubben 
og hvorvidt forældrene oplever, at deres 
barn indgår i et fællesskab med de andre 
børn i klubben. 

 

 

01 02 03 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG 
LÆSEVEJLEDNING 

 
Formål 
Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål som har en høj 
betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege 
disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede 
tilfredshed. 
 
Læsevejledning 
Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. 
Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er 
især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den 
vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 

 

 07. KLUB 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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PRIORITERINGSKORT 

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

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

1: Dit barns trivsel i klubben 

2: Aktiviteterne i klubben 

3: Klubbens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 

4: Klubbens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og 

fantasi 

5: Klubbens indsats for at udvikle dit barns personlige 

kompetencer 

6: Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale 

kompetencer 

7: Klubbens indsats for at begrænse mobning 

8: De fysiske rammer indendørs 

9: De udendørs faciliteter og arealer 

10: Klubbens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på 

en ungdomsuddannelse 

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

andre børn i klubben? 

12: Samarbejdet mellem klubben og hjem alt i alt 

13: Kontakten til personalet i klubben 

14: Klubbens kommunikation fx via nyhedsbreve, facebook 

og hjemmeside 

15: Samarbejdet mellem dit barns skole og klub 

16: Ved du, hvilke forventninger, dit barns klub stiller til dig 

som forælder? 

17: Aktivt samarbejdet med dit barnets klub 
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

Fordeling: De fleste spørgsmål ligger tæt omkring gennemsnittet af de to akser. 
4 spørgsmål ligger relativt langt fra de andre spørgsmål (Nr 1, 2, 16 og 17). 
 
Der er flere spørgsmål, som har en tilfredshed over gennemsnittet (10) end under gennemsnittet (7) 
 
Højeste betydning: Spørgsmål 1 har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmål 2 har en næsten ligeså 
høj betydning. 
 
Laveste betydning: Spørgsmål 17 har den laveste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmål 16 har en næsten 
ligeså lav betydning. 
 
Kun spørgsmål 12 ligger i området med høj betydning og lavt gennemsnit, og har derfor et forbedringspotentiale. Den 
ligger dog meget tæt på gennemsnittet. De fleste spørgsmål findes i områderne med lav betydning og lavt gennemsnit(6) 
og høj betydning og højt gennemsnit (6). 
 
 
 

Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne. Det er her spørgsmålene med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være 
placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. 
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål.  
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 
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PRIORITERINGSKORT 
 
- De fleste spørgsmål ligger tær omkring 

gennemsnittet af de to akser. 

- Spørgsmål 1 (barnets trivsel i klubben) 
har den højeste betydning for den 
samlede tilfredshed. Spørgsmål 17 
(aktivt samarbejde med barnets klub) 
har den laveste betydning for den 
samlede tilfredshed. 

- Kun spørgsmål 12 (samarbejde mellem 
klubben og hjemmet alt i alt) er at 
finde i området med høj betydning og 
lavt gennemsnit.  

 

RESULTATER PÅ TVÆRS 
 
- Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed 

på tværs af klubberne går fra 3,8 til 
4,5. 

- Der er to klubber, som har haft en 
positiv udvikling i den gennemsnitlige 
tilfredshed på 0,4 eller derover, mens 
der er en klub med en negativ udvikling 
på 0,4 eller derover. 

KLUBBEN: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns klub 
samlet set. Det er en stigning på 1%-
point i forhold til 2013. 

- Andel af forældre som er meget tilfredse 
med klubområdet, er steget med 5%-
point. 

- 73% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns klub 

- Barnets trivsel får den højeste vurdering 
af forældrene, mens spørgsmål om 
hvorvidt forældrene deltager aktivt i 
samarbejdet med barnets klub får den 
laveste vurdering. 

- Vurderingen af de enkelte spørgsmål er 
generelt på niveau med eller lidt over 
2013. Der er fremgang i tilfredsheden på 
spørgsmålene om aktiviteterne i klubben 
og hvorvidt forældrene oplever, at deres 
barn indgår i et fællesskab med de andre 
børn i klubben. 

01 02 03 

 07. Klub 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med 

dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved dagtilbuddet. 

- Udviklingen siden 2013. 

01 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 

89% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
dagtilbud samlet set. Det er en 
tilbagegang på 5%-point ift. 2013. 
 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS DAGTILBUD? 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 

89% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
dagtilbud til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE DIT BARNS DAGTILBUD TIL ANDRE FORÆLDRE? 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

66%

23%

7%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

 n=44, gns=4,5

4% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
dagtilbud til andre forældre. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som inden for det sidste år er startet 
i en ny institution. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
DAGTILBUDDET (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 
DAGTILBUDDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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OVERGANG FRA VUGGESTUE/DAGPLEJE TIL 
BØRNEHAVE 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre, hvis barn inden for det seneste år er overgået fra 
vuggestue/dagpleje til børnehave. 
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SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 89% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns 
dagtilbud samlet set. Det er en 
tilbagegang på 5%-point i forhold til 
2013. 

- 89% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns dagtilbud. 

- Generelt er forældrenes tilfredshed høj 
de fleste spørgsmål. Kun på 
spørgsmålet om forældrene oplever, at 
deres barn indgår i et fællesskab med 
de andre børn i dagtilbuddet, er andelen 
af tilfredse eller meget tilfredse forældre 
lavere end 70%. 
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 08. SPECIALPÆDAGOGISKE DAGTILBUD  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING: 
INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede tilfredshed med 

skolen. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved skolen. 

- Udviklingen siden 2013 
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 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLE-
UNDERVISNINGEN 

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

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 

Andelen af forældrene, som er 
utilfredse eller meget utilfredse, er 
faldet fra 9% i 2013 til 5% i 2015. 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

47%

38%

10%

4%

1%

41%

46%

5%

7%

2%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken utilfreds eller
tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=272, gns=4,3) 2013 (n=242, gns=4,2)
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLE-
UNDERVISNINGEN 

78% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
skole til andre  

VIL DU ANBEFALE DIT BARNS SKOLE TIL ANDRE FORÆLDRE? 

6% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
skole til andre forældre.  

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

43%

35%

15%

4%

2%

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

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

 n=267, gns=4,1
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 *Spørgsmålet bliver kun stillet til forældre med børn, som går i 7. til 10. klasse. 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SKOLE-UNDERVISNINGEN (3) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG SKOLE 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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OVERGANG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre, hvis barn går i 0. klasse. 
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SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING: 
KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med skolen.  

- 78% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns skole. 

- Tilfredsheden er steget på  de fleste 
områder siden 2013. 

- Den største stigning i tilfredsheden er 
på spørgsmålet om de udendørs 
faciliteter og arealer. Det største fald er 
på tilfredsheden med skole-hjem 
samtalerne. 

01 

 09. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-UNDERVISNING  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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10. SPECIALPÆDAGOGISK SFO: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med SFO’en. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved SFO’en. 

- Udviklingen siden 2013 

01 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

87% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
SFO samlet set. Det er en stigning 
på 4%-point ift. 2013. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 

2% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. Det er et fald på 
7%-point ift. 2013. 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO’EN 

78% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
SFO til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE DIT BARNS SFO TIL ANDRE FORÆLDRE? 

5% af forældrene vil i mindre grad 
eller slet ikke anbefale deres barns 
SFO til andre forældre. 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
SFO’EN (2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG SFO 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 



102 
  
 

SPECIALPÆDAGOGISK SFO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns SFO 
samlet set. Det er en stigning på 4%-
point ift. 2013. 

- 2% af forældrene er utilfredse eller 
meget utilfredse. Det er et fald på 7%-
point ift. 2013. 

- 78% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns SFO. 

- Forældrene tilkendegiver den største 
tilfredshed på spørgsmål, der 
omhandler samarbejdet mellem SFO og 
hjem, kontakten til SFOens personale 
samt sammenhængen mellem 
undervisnings- og SFO-delen på skolen. 

- Den laveste tilfredshed ses på 
spørgsmålet om den tid personalet har 
til det enkelte barn.  
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 10. SPECIALPÆDAGOGISK SKOLE-SFO  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB: INDHOLD 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Den samlede tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes tilfredshed med diverse 
aspekter ved klubben. 

- Udviklingen siden 2013. 

01 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUBBEN 

85% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns 
klub samlet set. Det er en 
tilbagegang på 7%-point i forhold til 
2013. 
 
Dog er andelen af meget tilfredse 
forældre steget fra 51% i 2013 til 
60% i 2015. 

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS KLUB? 

Ingen forældre er utilfredse eller 
meget utilfredse med deres barns 
klub. 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUBBEN 

89% af forældrene vil i høj eller 
meget høj grad anbefale deres barns 
klub til andre forældre. 

VIL DU ANBEFALE DIT BARNS KLUB TIL ANDRE FORÆLDRE? 

Ingen forældre vil i mindre grad eller 
slet ikke anbefale deres barns klub 
til andre forældre. 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
KLUBBEN(1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED 
KLUBBEN(2) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG KLUB 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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SPECIALPÆDAGOGISK KLUB: KONKLUSIONER 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- 85% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres barns klub 
samlet set. Det er en tilbagegang på 
7%-point i forhold til 2013. Dog er 
andelen af meget tilfredse forældre 
steget fra 51% i 2013 til 60% i 2015. 

- 89% af forældrene vil i høj eller meget 
høj grad anbefale andre forældre at 
vælge deres barns klub. 

- Ingen forældre vil i mindre grad eller 
slet ikke anbefale deres barns klub til 
andre forældre. 

- De fysiske faciliteter udendørs og 
indendørs får den højeste vurdering af 
forældrene, mens samarbejdet mellem 
klubben og hjemmet alt i alt får den 
laveste vurdering. 
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 11. SPECIALPÆDAGOGISK KLUB  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

SAMLEDE RESULTATER 
 
- Forældrenes tilfredshed med diverse 

tilbud fra Sundhedsplejen. 

01 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre til børn på mellem 12 og 24 mdr., som har svaret, at 
de har benyttet det pågældende tilbud.  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SUNDHEDSPLEJEN 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre til børn på mellem 12 og 24 mdr., som har svaret, 
som har, at de har benyttet tilbuddet om hjemmebesøg. 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SUNDHEDSPLEJEN 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*Spørgsmål kun besvaret af forældre til børn på mellem 12 og 24 mdr., som har svaret, 
som har, at de har benyttet tilbuddet om hjemmebesøg. 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SUNDHEDSPLEJEN 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*    Spørgsmålet er stillet til forældre med børn i 1., 7. og 9. klasse. 
**   Spørgsmålet er stillet til forældre med børn i 2., 6. og 8. klasse. 
*** Spørgsmålet er stillet til forældre med børn i 1.-2. samt 6.-9. klasse. 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SKOLESUNDHEDSPLEJEN 
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12. SUNDHEDSPLEJEN 

01 

 12. SUNDHEDSPLEJEN 
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

SUNDHEDSPLEJEN 
 
- Forældrenes tilfredshed vedrørende 

sundhedsplejen er højest omkring 
hjemmebesøg, fars legestue og 
telefonvejledningen. Her er den 
samlede tilfredshed på 4,3.  

- Tilfredsheden vedrørende 
sundhedsplejens hjemmeside er 3,9, og 
er dermed spørgsmålet med lavest 
tilfredshed.  

- Vedrørende skolesundhedsplejen er 
tilfredsheden størst omkring 
skolesundhedsplejerskens undersøgelse 
af og samtale med barnet. Her er 
tilfredsheden på 3,8. Tilfredsheden med 
skolesundhedsplejerskens 
tilgængelighed og undervisningen i 
barnets klasse er på 3,5.  
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OVERORDNEDE RAMMER 
 
- Tilfredsheden med de overordnede 

rammer for dagtilbud, skole, SFO, og 
klub. 

 

 

 

 

13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
OVERORDNEDE 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 

 13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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FORÆLDRENES TILFREDSHED SAMMENLIGNET MED 
DE POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Spørgsmålene ligger alle under 
budgetmålene. Tilfredsheden med dit 
barns trivsel samt samarbejdet mellem 
skolen/dagtilbuddet/klubben og hjem 
alt i alt, ligger kun lidt under 
budgetmålene.  
 
 
 
Der er ikke store forskelle på 
tilfredsheden med spørgsmålene i 
forhold til 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viden om, hvilke forventninger, barnets 
dagtilbud/skole/klub stiller til 
forældrene er det eneste spørgsmål 
uden noget fastsat budgetmål. Det er 
samtidig det spørgsmål, som 
forældrene er mindst tilfredse omkring. 
 
 

 13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

* Spørgsmålet er stillet med en anden formulering på dagtilbudsområdet: 
Dagtilbuddets indsats for at begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene.  
** Der er ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 
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80%

80%
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70%

76%

55%

87%

79%

64%

70%

76%

53%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

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

i alt

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?

Ved du, hvilke forventninger, dit barns
dagtilbud/skole/klub stiller til dig/jer som

forældre?**

Budgetmål 2015 2013
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDSHEDEN 
PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (1) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Dagtilbuddene ligger over 
budgetmålene både omkring barnets 
trivsel og samarbejdet mellem 
dagtilbuddet og hjem alt i alt. 
 
På skolerne er tilfredsheden højst på 
spørgsmålet om barnets trivsel, men 
ligger under budgetmålene på alle tre 
spørgsmål. 
 
Tilfredsheden med barnets trivsel i 
klubberne ligger kun lidt under 
budgetmålet. Tilfredsheden med 
samarbejdet mellem klubben og hjem 
alt i alt ligger derimod noget under 
budgetmålet. 
 
 

 13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 
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59%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

Samarbejdet mellem skolen/dagtilbuddet/FU-
tilbuddet og hjem alt i alt

Skolens indsats for at gøre eleverne parat til at
starte på en ungdomsuddannelse

Budgetmål Dagtilbud Skole Klub
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDSHEDEN 
PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE (2) 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

Alle tre institutionstyper ligger under 
budgetmålene på spørgsmål, der 
omhandler begrænsning af mobning 
samt barnets fællesskab med andre 
børn.  
Tilfredsheden på dagtilbudsområdet er 
dog tæt på budgetmålene på begge 
spørgsmål. 

 13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

På spørgsmålet vedrørende hvilke 
forventninger, barnets 
dagtilbud/skole/klub stiller til 
forældrene, er tilfredsheden på 
klubområdet markant lavere end på 
skole- og dagtilbudsområdet. 

* Spørgsmålet er stillet med en anden formulering på dagtilbudsområdet: 
Dagtilbuddets indsats for at begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene.  
** Der er ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 

80%

85%

79%

82%

61%

65%

74%

56%

67%

70%

24%

0% 25% 50% 75% 100%

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

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

tilbuddet?

Ved du, hvilke forventninger, dit barns
dagtilbud/skole/klub stiller til dig/jer som

forældre?**

Budgetmål Pasningstilbud Skole Klub
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BUDGETMÅL SAMMENLIGNET MED TILFREDSHEDEN 
PÅ TVÆRS AF SP-INSTITUTIONSTYPER 

ANDELEN AF TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE FORÆLDRE 

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

Både skole- og klubområdet ligger under 
budgetmålet på spørgsmål vedrørende om 
barnet indgår i et fællesskab med de 
andre børn. 
 
 

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

 13. POLITISK FASTSATTE BUDGETMÅL OG RAMMER  
FORÆLDRETILFREDSHED 2015 

*   Der er ikke fastsat et budgetmål for denne indikator. 
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96%
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47%

61%

92%

94%

52%

52%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel

Samarbejdet mellem skolen/dagtilbuddet/klubben
og hjem alt i alt

Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med
de andre børn i skolen/dagtilbuddet/klubben?

Ved du, hvilke forventninger, dit barns
dagtilbud/skole/klub stiller til dig/jer som

forældre?*

Budgetmål Dagtilbud Skole Klub
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OVERORDNEDE RAMMER 
 
- Tilfredsheden med de overordnede 

rammer for dagtilbud, skole, SFO, og 
klub. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
OVERORDNEDE RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Forældrenes tilfredshed på alle 

spørgsmål udpeget af Aarhus Byråd, 
ligger under budgetmålene. 

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

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

FORDELING AF FORÆLDRENES SVAR 
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UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER I DAGTILBUDDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES SVAR 
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* Spørgsmålet er kun stillet til forældre, der sandsynligvis eller helt sikkert ville 
benytte sig af udvidede åbningstider. 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
DAGTILBUDSOMRÅDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
SKOLEOMRÅDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
SFO-OMRÅDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
KLUBOMRÅDET 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
SKOLEOMRÅDET (SP) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
SFO-OMRÅDET (SP) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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TILFREDSHED MED DE OVERORDNEDE RAMMER PÅ 
KLUBOMRÅDET (SP) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 
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OVERORDNEDE RAMMER 
 
- 36% af forældrene er tilfredse eller 

meget tilfredse med forældre-betalingen i 
dagtilbuddet. Denne andel er henholdsvis 
40% for SFO, 69% for  klub og 53% for 
SP-SFO.  

- Hele 93% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med SFO’ens 
åbningstider. For klubtilbud er det 86%, 
for SP-SFO er det 77% og for SP-klub er 
det 72%. 

- 61% af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med Aarhus Kommunes 
serviceniveau for dagtilbuddet. Denne 
andel er henholdsvis 51% for skole, 68% 
for SFO og 76% for klub. For SP-
tilbuddene er de tilsvarende andele 70% 
for skole, 67% for SFO og 82% for klub. 

 

 

 

 

POLITISKE FASTSATTE BUDGETMÅL OG 
OVERORDNEDE RAMMER: KONKLUSION 

BUDGETMÅL 
 
- Forældrenes tilfredshed på alle 

spørgsmål udpeget af Aarhus Byråd, 
ligger under budgetmålene. 

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

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

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

• Der er udsendt invitationer til i alt 28.594 husstande, svarende til forældrene til 46.821 børn. Heraf viste 70 
børn sig at være uden for målgruppen (primært fraflyttere), hvorved den rensede population udgøres af 46.751 
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 13. oktober til 29. november 2015 (telefoninterview i perioden 2.-27. november 
2015). Forældrene har i hele perioden haft adgang til en hotline hos Rambøll via e-mail og telefon.  

 

Udsendelse af breve / e-mails 

• Tirsdag den 13. oktober 2015: 4.487 invitationsbreve (et brev pr. husstand) udsendes til forældre med 
individuelt log-in for hvert barn i husstanden til et elektronisk spørgeskema på internettet. Målgruppe: 
husstande, hvor der ikke var muligt at koble en forælder e-mailadresse på.  

• Torsdag den 15. oktober 2015: 40.010 e-mails (en e-mail pr. barn) udsendes til forældre med individuelt 
log-in for det enkelte barn til et elektronisk spørgeskema på internettet.  

• Tirsdag den 27. oktober 2015: 4.294 påmindelsesbreve sendes ud til de husstande, som ikke har besvaret 
skemaet via internettet for alle børn i husstanden. Målgruppe: husstande, hvor der ikke var muligt at koble en 
forælder e-mailadresse på samt husstande, hvor de oplyste mailadresser var forkerte.  

• Den 23. oktober, 6. og 18. november 2015: påmindelsesmails sendes ud til de forældre, som ikke har 
besvaret skemaet via internettet. 

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

Indsamlingsmetode Antal Procent 

Elektronisk spørgeskema på internettet 32.553 99,4% 

Papirspørgeskema 35 0,1% 

Telefoninterview 170 0,5% 

I alt 32.758 100% 

SVARPROCENT OG ANTAL BESVARELSER FORDELT 
PÅ INDSAMLINGSMETODEN 

Svarprocent 

• I alt har forældre til 32.758 børn deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 70%. Dette 
vurderes som meget tilfredsstillende. Til sammenligning var svarprocenten i 2013 på 69% og i 2011 på 64,6%.  

• 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 46.821 

Uden for målgruppen 70 

Nettopopulation 46.751 

Sprogproblemer 47 

Ønsker ikke at deltage 323 

Andre årsager 28 

Antal svar 32.758 

Svarprocent 70% 

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 institutionstyper 

Type Population Antal svar Svarprocent 

Dagtilbud 17.410 13.181 76% 

Skole-undervisning 28.257 19.006 67% 

Skole-SFO 12.718 9.271 73% 

Klub 6.463 4.000 62% 

Tilbud for børn med særlige behov 

Dagtilbud 60 45 75% 

Skole-undervisning 428 274 64% 

Skole-SFO 283 192 68% 

Klub 72 52 72% 

I alt 

Antal børn 46.751 32.758 70% 

Bemærk, at en del forældre har besvaret for både barnets skole og 
SFO/klub. Det er der korrigeret for i udregningen af samlede antal svar, så 
dette stemmer overens med 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 37.995 28.579 75% 

Ikke-vestlig 8.670 4.092 47% 

Ikke oplyst 156 87 56% 

I alt 46.821 32.758 70% 
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‘Ved ikke/ikke relevante’ 
De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte svarkategorier, indgår 
besvarelser i kategorien ’Ved ikke/ikke relevant’ ikke i figurerne. 
 
Lokalspørgsmål 
Institutionerne har haft mulighed for at tilføje enkelte spørgsmål til spørgeskemaet. Disse lokale spørgsmål er ikke 
medtaget i hovedrapporten. 
  
Udvikling 
I 2015 er der sket en mindre ændring i formuleringen på enkelte spørgsmål, hvor ordet ”pasningstilbud” er 
erstattet med ”dagtilbud”, samt ordet ”fritids- og klubtilbud” er erstattet med ”klub”. Eksempelvis er 
”Pasningstilbuddets indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi” i 2015 ændret til ” Dagtilbuddets 
indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi”. 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. 
 
Resultatsikkerhed 
Da undersøgelsen er en totalundersøgelse med en svarprocent på 70%, er resultaterne behæftet med en meget 
lille statistisk usikkerhed. Tests har vist, at usikkerheden på et givent spørgsmålsgennemsnit (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 ca. 3.500 besvarelser (f.eks. på 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.  

15. BEMÆRKNINGER (1) 
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Metode til udregning af prioriteringskort 
På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål som indgår i 
beregningerne, er spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med dagtilbuddet/skolen/SFO’en eller klubben, og 
som samtidig er stillet til alle børn.  
Eksempelvis er spørgsmål omkring valg af institutionsplads i dagtilbuddene ikke medtaget, da det ikke relaterer sig 
til tilfredsheden med dagtilbuddet. Den samlede tilfredshed er målt gennem spørgsmålet om forældrenes 
tilfredshed med dagtilbuddet/skolen/SFO’en/klubben alt i alt. 
   
Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte 
spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en 
relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved 
denne metode i forhold til eksempelvis regressions analyse er, at relative weight analyse tager højde for 
korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmål betydning. 
Dette medfører at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den 
overordnede tilfredshed. 
  
Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls 
gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige 
forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det 
tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed.    
 

BEMÆRKNINGER (2) 
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BEMÆRKNINGER (3) 
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For at styrke den samlede tilfredshed er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer.  
I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt 
opnås ved at gøre en indsats på de spørgsmål, der er vist under ”Udfordringer”, og fastholde spørgsmål vist under ”Styrker”. 
 
Det er vigtigt at understrege, at insignifikante spørgsmål (dvs. spørgsmål som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes 
samlede tilfredshed ) ikke bliver illustreret i selve prioriteringskortet. Prioriteringskortet kan ikke sammenlignes på tværs af institutioner/områder. 

Udfordringer 
(lav tilfredshed og høj betydning) 
Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den 
største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. 
 
Styrker 
(høj tilfredshed og høj betydning) 
Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore 
vedligeholdes og evt. forbedres. 
 
Svagheder 
(lav tilfredshed og lav betydning) 
Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige 
udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med 
institutionen. 
 
Muligheder 
(høj tilfredshed og lav betydning) 
Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under 
”Muligheder”, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav 
betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på 
disse spørgsmål, kan ”Muligheder” dog blive til ”Styrker”. 
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