Rapport Forældreinterview Marievang
Hvor gammelt er dit barn?

I hvor høj grad oplever du et godt samarbejde med personalet i dit barns
dagtilbud? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 Fantastisk personale! Så opmærksomme, kompetente, søde og rare!
 Meget professionelle og nærværende voksne - med en god og målrettet plan for læring.
 Pædagogerne er opmærksomme, hjælpsomme og samarbejdsvillig
 Synes de er rigtig gode til at fortælle os forældre hvad børnene laver i løbet af dagen, samt hvordan
barnet her haft det den pågældende dag (både godt som skidt)
Har dog oplevet at der ved sygdom nogen gange kan mangle lidt forståelse, f.eks ved
forkølelsesøjembetændelse, hvor de har virket som om de ikle ønsker at få barnet, selvom man ikke
gør noget i disse tilfælde.
 Det faste personale har vi et rigtig godt samarbejde med. Vi har stor tillid til dem. Desværre oplever
vi, at der er en del - meget unge- vikarer. Ofte er de alene (1 ung medarbejder alene) om
morgenen, til ca. 8.30, med mange børn. Det er ikke betryggende og ikke tilfredsstillende for
hverken børn, forældre og jeg tænker heller ikke, at den unge medarbejder kan synes at det er
rart, at være på arbejde i det tidsrum alene og med så mange børn.
 God information og gode tiltag for børnene. Savner dog flere hænder. Kan f.eks. Se at når et barn
er på toilettet og skal have hjælp må de side og vente eller også er de væk fra stuen og mange
børn er alle
 Vi har heldigvis ikke brug for mere samarbejde med personalet, da vores barn er glad og tilfreds,
men syntes der til tider er mange nye ansigter, som ikke altid husker at informere os om, hvis

vores barn har fået en bule i panden el.l.
 Personalet i min datters vuggestue er rigtig professionelle og gode til at videregive infomation
omkring min datter til mig.
De er kort sagt nogle fantastisk voksne
 Der er ofte hvor det faste personale er fraværende / holde orlov / sygdom. Så det er svært at
kunne spørge ind til hvordan mit barns dag har været når jeg henter om eftermiddagen.
 Super godt samarbejde og kommunikation mellem osnforældre og pædagoger/medarbejdere
 Da der pt. Er to pædagoger på stuen som afvikler restbarsel, er det meget ofte en medhjælper eller
vikar, som er til stede om eftermiddagen. De er ofte ikke så informerede om vores barns dag, som
pædagogerne er, hvilket kan gøre det svært at viden om vores barns dag, før f.eks. Dagen efter.
 Meget højt og godt.personalet er altid søde og imødekommende. Giver sig tid til og snakke med os
forældre.
 De fortæller om mit barns dag og tager fat i en hvis der er sket noget særligt. Eller mit barn har
sagt noget sjovt. Man får et indtryk af hvilken dag mit barn har haft. Siger altid hej og farvel. Og vi
ved altid hvad der er på kalenderen af aktiviteter og emner.
 Jeg bliver mødt i de udfordringer jeg fremlægger både i børnehaven og der hjemme. Og
der er god opfølgning i vores samarbejde.

I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du
har brug for at tale om dit barn? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
 Altid lydhør og åbne overfor sparring og vejledning.
 Ordet er frit og ærligt.

 Siden min søn er startet i børnehaven, har jeg først nu fundet ud af, for at vide hvordan det går
med mit barns udvikling medmere skal jeg spørge/snakke med de faste pædagoger.
 Har følelsen af at jeg altid kan komme og tage fat i personalet hvis jeg har nogle spørgsmål i
forhold til mit barn.
 I tråd med min kommentar fra forrige spørgsmål, så oplever vi at de faste medarbejdere er utrolig
lydhør, og tager sig tid til at tale med os. -når de er der. Vores datter kommer i børnehave ca kl 8
og bliver hentet ca kl 15.15, så det er ikke fordi vi kommer i ydertiderne.
 Personale giver sig altid tid til at forklare og informere om ens barn hvis man spørger ind til det
 Som regel er personalet meget hjælpsomme og imødekomne.
 Personalet er blevet presset pga den dårlige normering. Det mærkes i perioder, men de prøver at
være lydhør. Tit foregår det i åben forum, da en pædagog er alene på stuen med børn omkring sig.
 De prøver alt hvad de kan! Men om eftermiddagen er de der ikke så meget pga afvikling af
restbarsel, og de er ofte alene på stuen med mange børn, som afhentes inden for en kort periode.
Så der er mange forældre, som gerne vil snakke.
jeg oplever sjældent, at pædagogerne er opsøgende på at snakke, og nogle gange kunne det være
rart, at blive kontaktet pga en god dag eller gerning, i stedet for kun når der er opstået en negativ
situation - hvad end mit barn har været medvirkende til det negative eller blot udsat for det.
 Der altid tid til en snark hvis man har brug for det..
 De er utrolig gode samarbejdspartnere og gode til at se hver enkelt barn og deres behov.

Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit
svar på næste side)

Du skal begrunde dit svar her
 Jeg vil til hver en tid anbefale institutionen. Søde personaler som ved hvad de foretager sig
 Vi oplever engageret personale, der - trods meget lav normering - er villig til at se på vores barn og
tage hensyn til de individuelle behov vi har.

 Det er et rart sted
 Jeg har nu haft 2 drenge i børnehuset Marievang.
Er SÅ taknemlig for at begge mine drenge har går i netop den institution.

 Vi har været meget glade for at have vores børn i Børnehuset Marievang. Der er selvfølgelig altid
ting der kan blive bedre, men det er der alle steder. Jeg vil helt sikkert anbefale
Børnehuset Marievang til andre.
 Det er et godt sted og søde ansatte.
 Barn og forældre føler sig trygge.
 Børnehaven har meget fokus på barnet og dets udvikling.
 Kompetent og imødekommende personale, som ser det enkelte børns potentialer
 Mine børn har altid været glade for at komme i institutionen. Personalet har altid tid til en snak, til
trods for, at der til tider er travlt og få personale. Personalet virker engagerede, og der er overskud
til at tage på besøg til fødselsdage, lave fotobøger til hver enkelt barn m.m. Hyggelig institution og
venligt personale.
 Ja.. Personalet virker søde, imødekommende og professionelle!
 Det er en lille og hyggelig institution.
 Der er en klar pædagogisk linje/mål. Der er et godt samarbejde mellem personale og forældre.
 Det er en rigtig godt sted for børnene at være, hvor de bliver udfordret og er med i spændende
projekter og aktiviteter i løbet af dagen. Derudover er det et fantastisk personale, som giver sig tid
til børnene og som leger med børnene. Helt bestemt en kæmpe ros til et fantastisk personale,
hvilket gælder for både børnehaven og vuggestuen.
 Marievang er et rigtig godt børnehus hvor vi altid har været trygge ved at afleverer vores barn.
 Jeg anbefaler meget gerne børnehuset Marievang. Det er en utrolig god børnehave. Der er altid en
pædagogisk tanke bag hver ting der bliver lavet. Vores børn bliver stimuleret, udfordret, nusset,
tilrettet, taget kærligt om i en til det enkelte barn perfekt tilpasset grad.
Dog må normeringen af fast, uddannet personale gerne være højere end det er for nuværende. Da
det er dette personale, der driver hele børnehaven og alle projekter mm.
 Vi har været rigtig glad for indkøringen og har sat stor pris på, at børnene starter på en stue, og når
de er ældre og klar, kommer ud på en anden stue, hvor der sker flere aktiviteter.

 Omsorgsfuldt og imødekommende og professionelt personale
 Gode forhold til børnene, søde og imødekommende pædagoger, udvikling igennem leg
 Vores barn er meget glad og tilfreds og vi er trygge ved at aflevere hver dag.
 Jeg vil helt klart anbefale institutionen. Både fordi det er en virkelig dygtig personalegruppe. Og
samtidige er det en selvejet institution , hvis jeg synes er en klar fordel.
 Kvaliteten og den faglige kompetence.
 Ja. Det vores barn nr 2, som går i børnehaven. Det mærke at der stilles flere krav med børnene,
men ikke fået flere midler. Normeringen er blevet dårligere. Der er ikke den samme tid som før.
Men det er jo alle steder, og generelt gør personalet virkelig hvad de kan

 God institution trods en presset hverdag
 Søde pædagoger
Gode åbningstider
Masser af aktiviteter
 Helt bestemt. God vs og bh med gode dygtige medarbejdere! Har haft alle vores 3 børn i samme vs
og bh og har kun været tilfredse.
 Vores barn trives og har gode relationer til de voksne og børnene. Dog føler vi institutionen
ikke har lyst til forandring eller være nytænkende, man holder sig til det sikre. Især når man
hører, hvad andre institutioner laver. Derudover syntes vi de er for meget indendørs.
 Jeg anbefaler gladeligt Børnehuset Marievang til andre, da vi hver dag mødes af glade,
omsorgsfulde, hjælpsomme og kompetente pædagoger, som viser at de har lyst til at være
sammen med børnene på deres niveau. De møder altid børnene, hvor de er og udfordrer dem
individuelt. Børnene får lov at være børn her og bliver hjulpet og støttet i deres udvikling.
 Overall er jeg godt tilfreds. Min søn elsker sin børnehave og sine venner der, og jeg oplever, at han
er tryg, hvilket er et vigtigste for mig.
 Et dejligt sted at være for børnene med professionelle og imødekommende personale.
 Vi aflevere og henter en glad dreng, hvilket gør os, som forældre glade og trygge. Vi føler os hørt
og forstået.

 Ja vil til en hver tid anbefale både børnehaven og vuggestuen.vi har altid været glade for at have
vores børn i børnehuset Marievang.vi synes der arbejdes godt med både med lærerplaner,det
sociale og det sproglige..

 Mine børn har stortrives i denne institution. Jeg kan ikke forestille mig et andet sted mine børn
skulle gå. Og hvis de har haft en svær periode har pædagogerne rummet mit barn og gjort dagen
bedre for mit barn. Fx ved indkøring i børnehaven fra vuggestuen.
 Overvejede stærk faglighed hos personalet
 Jeg er tilfreds, og de ting hvor vi har været uenige, har vi drøftet og fundet en god
løsning.
 Har været glad for institutionen
 Jeg synes det er en rigtig god vuggestue for min søn. Vi er meget glade for personalet og måden
vuggestuen køres på. Vores søn er altid glad for at komme i vuggestue og er altid glad når han
hentes. Personalet er altid lydhør og vil meget gerne tale med os forældre. Desværre er der ikke
altid tid til det, da der jo er mange børn og nogle med flere behov end min søn. Så det kan
indimellem være svært at fange et personale og fortælle om morgenen, hvis vores søn evt. Har haft
en lidt øv morgen. Men det er tydeligt at det ikke er fordi de ikke vil, men at der bare er meget
travlt og for få hænder om morgenen. Men de klare opgaven rigtig flot.
Vi er meget tilfredse med Marievang vuggestuen.
 Personalet er dygtige pædagogisk. De ser mit barn som et individ og favner ham og hans behov. De
er søde, forstående og imødekommende! De er presset på personale som de fleste institutioner
efterhånden er, men formår alligevel at tage sig tid når men har et emne man gerne vil vende med
dem.
 Imødekommende og nærværende personale. God legeplads.

Får du den information du skal bruge i Tabulex?

Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar
 Det ville være rart hvis sovetider (lillesøster i vs) fremgik, men forstår godt prioriteringen.
 Kunne evt bruge muligheden for at oplyse sovetider men det tager tid for samværet med børnene
og det vægter højere end sovetid
 Kunne godt ønske at vi også melder vinterferie, påskeferie osv på tabulex, i stedet for en seddel i
garderoben.
 Ville ønske at barnets sovetider blev skrevet ind

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om?

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet





Det jeg beder om
Det er mest os som forældre der har været opsøgende
Andet har ikke været nødvendigt, går jeg udfra, da vi ikke har fået modtaget andet vejledning.
Nu det mest skole parathed da vores barn skal på krudtugle hytten snart

Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit
barns udvikling og hvordan kan du bruge den?
 Vi talte om mit barns drikkevaner ila dagen i børnehaven.
Der blev tilbudt ekstra hensyn/bevågenhed.
 Har spurgt til hans middagslur
 Temperament og håndtering, sproglig udvikling.
 Skoleparathed
 Min søns far og jeg har haft samtale med pædagogerne omkring vores søns trivsel, hans
sprogudvikling og motorik. Vi har fået hjælp og støtte til at sætte nogle faste rammer omkring
søvn, møde tid i børnehaven og læse flere børne bøger som kan hjælpe vores søns sprog.
Lige nu går det fremad
 Jeg har været i kontakt med bh`en ang mit barns trivsel. Der fik vi en god snak om hvordan vi
sammen bedst muligt kan støtte mit barns udvikling.
 Vi har netop været til forældresamtale vedr. vores ældste som skal i skole. Fantastisk
vejledning/indsigt i vores barn på div. område. Det være sig trivsel, læring og personlighed.

 Motorisk udvikling og finmotorik, og hvad det er det forventes at børnene kan i den alder.
 Middagslur. Hvordan det foregår i vuggestuen
 Er god fin motorisk til at samle pudslespil. Har taget det op herhjemme og samlet flere.
 Vores barn er sød og venlig over for de andre børn, samt klar til skolestart i aug. Det er vigtig viden
for os, så vi trygt kan sende i skole.
 Helt sikkert omkring selvhjulpenhed. I vuggestuen skal børnene selv kravle op på deres stol ved
bordet. Vi som forældre er måske liiiiidt for gode til bare at løfte vores børn op. Det var bare et lille
eksempel.
 Omkring søvnmønster.
Meget brugbart.
 Der har været talepædagog på vores barn. Vi fik fif til hvilke bøger der skulle læses højt, og hvad vi
skulle øve herhjemme. Testen viste at vores barn var okay med, så ikke noget alarmerende.
Det var børnehaven som ikke forstod barnet, så de spurgte om det var okay med en test. Fint at få
fulgt op på, inden skolen kalder.
motorisk har vi bare snakket lidt, og motorikkonsulent har observeret barnet en gang.
 Mindes ingen
 Samtale om vores søns sprog og begyndelse med talepædagog.
 Forældremøde hvor der blev gennemgået sprog, venskabsrelationer, motorisk. Det giver et rigtig
godt billede af, hvor ens barn er, og hvordan man kan arbejde videre/sammen om at hjælpe
 Hvornår mit barn på 3 år er klar til at undvære middagsluren. Vi var i tvivl om vi skulle prøve at
lade ham være oppe og lege to dage om ugen, hvor pædagogerne synes vi skulle strække den lidt
længere, da de kan se hvor træt han er ved frokosttid. Det ser vi jo kun i weekenden, så rigtig rart
at blive vejledt af personale der kender ens barn så godt.
 Det seneste er i forhold til at smide bleen, hvor der bliver bakket op om vores beslutning om,
hvornår det skal forsøges.
 Om søvn. Hvordan skulle vi trappe ned middagsluren.
 Vi har ikke fået nogen vejledning fornyeligt..
 Vi har været til forældresamtale og fik af vide at vores barn er godt med og så klar til at rykke til
førskole-gruppen til august. Vi fik alt af vide fra blyantsgreb til vennekreds og motorik. Osv. Så nu
øver vi at skrive eget navn herhjemme for at styrke blyantsgrebet og øge lysten til skoleopgaver.

 Opfølgningssamtale
 Venskaber. Vi havde et godt møde hvor vi fik lagt en plan for hvordan vi ville samarbejde
omkring min søn og vi har aftalt et opfølgene møde.
 Vi har løbende samtaler og har også fået en rigtig god familie rådgivning. Det seneste er søvnen da
den tydeligt er afgørende for hvor godt vores barn fungerer i hverdagen.

Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være?
 Mere uddannet pædagogisk personale
 Mere personale.
Flere små ture ud af huset.
 Mulighed for mad deroppe frem for madpakker
 Jeg er SÅ tilfreds - intet skulle ændres.
 Mere personale, så de ikke har så travlt.
 Kan ikke rigtig komme på noget.
 Det virker som et til tider hårdt arbejde for de ansatte med lange vagter og knappe ressourcer.
(antal børn pr. pædagog presset)
 Det ved jeg ikke lige nu. For pædagogerne har været meget hjælpsomme, da jeg er enligforsørger
og ikke min familie i Slagelse til at hjælpe
 Meget stram kostpolitik ift afslutning af Børnehaven
 Mere personale på i ydertiderne, morgen og eftermiddag. Mulighed for at børnene kan deles i
mindre grupper, og på tværs af stuer.
 Umiddelbart ikke noget..
 Jeg savner at de ikke bruger ders lækre nærområde til dejlige ture ud af huset.
 Flere pædagoger på stuerne. Så der måske i større grad var mulighed for udflugter, herunder
småture i kvarteret.
Pædagogerne gør et fantastisk stykke arbejde - men de fortjener at kunne få lov til at gøre det
endnu bedre.

 Umiddelbart ikke noget
 Ønsker ikke at ændre noget da vi er tilfredse.
 Højere normering af fast, uddannet personale er det eneste jeg gerne ville ændre. Hvis det kunne
ske vil det være den perfekte børnehave.
 Som 1. gangs forældre kunne jeg godt tænke mig mere information om mit barns trivsel og
udvikling, og hvordan vi kan hjælpe det videre. Vi har kun haft en samtale, og der havde vores barn
gået i vuggestuen i 3. mdr.
 Umiddelbart ingenting
 Større indendørsrum hvor alle børn kunne være samlet til fælles arrangementer eller leg. Evt
benytte hallens fasiliteter en gang imellem og have aktiv leg indenfor i vintermånederne
 Vi er meget tilfredse, men de kunne måske prøve at være mere nytænkende og innovative evt i
forhold til digitale medier eller projektperioder - måske.
 Normering , men det er institutionens skyld.
 Mere personale.
 Bedre normering, mere personale.
Der er mange børn som kæmper om opmærksomheden. Savner nogle flere ældre, frem for unge
medhjælpere. Flere mænd
evt frugtordning om eftermiddagen, så man kun skulle have en madpakke med
 Mere personale!! Det er under al kritik som forholdene er pt. Ikke kun. I mit barns institution men
på dagtilbudsområdet generelt. Mit barn reagerer på det manglende personale ved at være
sur/vred, oppe og køre, flagrende, manglende evne til at finde ro, minus evne til fordybelse i leg
osv når han hentes efter en dag hvor der kun har været et enkelt personale på stuen.
 Det ved jeg ikke lige

 Madordning
 - mere udetid
- kun legetøj om fredagen
- bedre udluftning i løbet af dagen (madpakker/bleer lugt om eftermiddagen)

 Mindre streng sukkerpolitik
 At de havde et indendørs tumlerum med plads til motoriske udfoldelser og udfordringer.
 At der skulle være flere personale.
 intet
 Ikke noget er hel tilfreds
 Kan ikke komme på noget. Mit barn stortrives og vi synes godt om alt ved børnehaven.
 Mere stabilitet i personalegruppen
 Mere personale.
 Ingen kommentarer
 At der var lidt flere personalet på arbejde om morgenen, så det ikke er så stressende både for
personalet, forældrene og især børnene.
 Mere personale og en størrer legeplads ☺
 Jeg ville gerne have, at de kom på flere udflugter.

Samlet status

