Tilfredshedsundersøgelse februar 2016
Undersøgelsen blev foretaget i februar måned, hvor alle forældre fik muligheden for at svare på spørgsmål
indenfor de overordnede områderne; Skolen, Børnehaven, Fritteren, Klubben og efterskoletilbuddet via Xtra
klubberne. De bagvedlæggende elementer i spørgsmålene var; Det faglige læringsmiljø, skole- hjemsamarbejdet,
forventningsniveauet og aktiviteterne. Hertil var der et sidespørgsmål omkring egne og andres deltagelse
omkring skolen.
Ud fra svarene fra forældrene kunne der laves en graduering fra 1-5, hvor 0-1 var en negativ vurdering, 1-2 en
mindre positiv vurdering, 2-3 en neutral vurdering, 3-4 en positiv vurdering og 4-5 en meget positiv vurdering.
Helhedsbedømmelsen
Indtrykket af skolen som helhed er rigtig god. Bedømmelsen siger 4,1, altså en meget positiv vurdering.
Skoledelen
Her ligger bedømmelsen på 4,0 altså også med en positiv vurdering. Samarbejdet og lærernes tid med børnene
er vurderet til meget positiv med 4,1, mens forventningerne til trivsel og den faglige undervisning ligger på 3,9,
lidt under, men fortsat med positiv vurdering.
Børnehaven
Opfattelsen af børnehaven er rigtig god. En bedømmelse på 4,3, hvor især samarbejdet er med en meget positiv
bedømmelse på 4,4. Men også aktiviteterne og trivslen bedømmes som rigtig god med en vurdering på 4,2.
Fritteren
Her er opfattelsen ligeledes med en positiv bedømmelse men kun på 3,3. Samarbejdet ligger dog på 3,8, mens
trivslen ligger på 3,3. Det er oplevelsen af aktiviteterne i Fritteren, der er lavest med en neutral bedømmelse på
2,9.
Klubben
Bedømmelsen af klubben er til gengæld rigtig flot med en bedømmelse på 4,1 omkring samarbejdet og
aktiviteterne.
Xtra klubberne
Dette hænger nok tæt sammen med Xtra klub tilbuddene, der har fået en bedømmelse på hele 4,6. Nok årets
succes. Dette er bedømmelsen af forældre fra både fra Fritter og Klubben.
Andet
Forældremøderne opfattes som gode, der dog kan blive mere fyldestgørende i deres indhold. Bedømmelsen er
3,6 for alle møderne.

Forældrene der har svaret opfatter deres egen hjælp til skolen til 3,8, mens opfattelsen af andres hjælp til skolen
er på 2,7. En forskel der giver en klart indtryk af, at flere måske kunne byde ind med en eller anden form for
hjælp til skolen.
Forholdene på skolen, inde som ude, er bedømt til henholdsvis 3,6 og 3,9.
Konklusion
Det generelle indtryk er, at skolen som helhed får en positiv vurdering, flere steder en meget positiv vurdering,
men også at der især omkring vores Fritter kan ske forbedringer i aktiviteterne. Det er ikke i Xtra tilbuddene, at
vi ser udfordringen, men i de små dagligdags sysler/aktiviteter, der sættes i gang ved siden af Xtra tilbuddene.
Vi kan desuden blive mere præcise i vores informering på forældremøderne, hvorfor indholdet skal vurderes før
næste års forældremøder.
Men der er rigtig mange positive vurderinger, som vi skal fastholde og videreudvikle. Selvfølgelig skal Xtra
klubberne fortsætte i en eller anden form, men også integreres tydeligere i Fritterens og Klubbens generelle
tilbud. Samarbejde mellem skole- og hjem skal tydeliggøres yderligere, så spillereglerne er klare og tilliden
udbygges.
Hertil skal personalet fortsat arbejde med at styrke det ”faglige” arbejde. Både det ”fag faglige” og det
”pædagogisk/didaktisk faglige”.
Og så må vi se om ikke bedømmelsen til næste år er lige så god og måske endda bedre.
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