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Content slide, two columns with image 

 01. INTRODUKTION 

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 
 
Gribskov Kommune gennemførte i januar - februar 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse af 
kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud. 
 
Forældre til 5.131 børn indskrevet i et dagtilbud, på en skole, en FO eller en fritidsklub er blevet inviteret 
til at deltage i undersøgelsen. Af disse har 3.646 forældre besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en 
svarprocent på 71%. 
Endvidere er 1.074 skoleelever i 7.-10. klasse blevet invitereret til at deltage i undersøgelsen. Af disse 
har 878 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 82%. 
 
Denne rapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte institutioner/skoler. 
Rapporten fremstiller et mere detaljeret billede af udvalgte emner.  
 
På de efterfølgende sider findes en kort sammenfatning af resultaterne for hvert af de fem områder.  
 
Resultaterne for hver institutionstype/skole indledes med en indholdsside. Indholdssiden viser fire bokse, 
der fortæller, hvilke områder rapporten dækker (samlede resultater, resultater på tværs, fokusområder 
samt temaer). Herefter vises resultater for den første boks (samlede resultater). Dette afsnit afsluttes 
med en konklusionsside. Konklusionssiden ligner indholdssiden. Den boks der gennemgås er blå både ved 
indholds- og konklusionssider mens øvrige bokse er grå. 
 

Vær opmærksom på at alle procenter ikke summer til 100% på grund af afrunding. 
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Content slide, two columns with image 

 01. METODE 

Historik 
 
Resultaterne for den samlede tilfredshed for Gribskov Kommunes 2015 sammenlignes med kommunens 
resultater fra 2010, hvor Gribskov Kommune sidst gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse.  
Da der ikke blev stillet spørgsmål til kommunens klubber i 2010, er der ikke nogen sammenligning til 
2010 på dette område. 
 
Historik for elevundersøgelsen består kun af respondenter fra 7.-9. klasse i 2010. I 2010 blev elever fra 
6. – 9. klasse adspurgt og i 2015 er det 7.-10. klasse, der er blevet spurgt. Der er omkring 400 elever fra 
6. klasse i 2010 modsat de omkring 50 stykker fra 10. klasse i 2015. Besvarelserne fra eleverne i 6. 
klasse er fjernet fra datasættet, da det vil give en skævvridning i den historiske sammenligning.  
Ligeledes er der ingen historisk sammenligning til ungdomsskolen, da eleverne ikke blev stillet spørgsmål 
herom i 2010. 
 

‘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. 
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 02. SVARPROCENT 

SVARPROCENT 

n angiver antal gennemførte. Det totale n svarer ikke til summen af de fire typer, 
da den samme respondent kan være en del af antal gennemførte i både skole og 
FO/Klub. n’et i parentesen er fra tallet fra 2015. Klub var ikke med i 2010-
undersøgelsen. 

Af de 5.131 forældre, der er blevet 
inviteret til at besvare 
spørgeskemaet, har 3.646 svaret. 
Dette giver en svarprocent på 71%. 
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Af de 1.074 elever, der er blevet 
inviteret til at besvare 
spørgeskemaet, har 878 svaret. 
Dette giver en svarprocent på 82%. 
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Dark grey fact box 

02. SAMMENFATNING: DAGTILBUD 

Samlede resultater 
Næsten 9 ud af 10 forældre er tilfredse med dagtilbuddet. Forældre med børn i dagplejen er mest tilfredse 
med ‘Rengøringsstandarden’ og mindst tilfredse med ‘Tilbuddet om gæstehus’. Forældre med børn i 
daginstitution er mest tilfredse med ‘Dit barns kontakt til mindst én fra personalet’ og mindst tilfredse med 
‘Børneintra’. På tværs af dagpleje og daginstitutioner er forældrene mest tilfredse med åbningstiderne og 
mindst tilfredse med det tværfaglige samarbejde omkring barnet. 
 

Resultater på tværs af dagtilbud og aldersgruppe 
Forældre med børn i alderen 0-2 år er mere tilfredse end forældre med børn i alderen 3-5 år. På tværs af 
dagtilbud er der stor forskel i den samlede tilfredshed mellem dem, der scorer højest og dem, der scorer 
lavest. Der er enkelte dagtilbud, som scorer højt på den samlede tilfredshed. 
 

Fokusområder 
Pædagogisk Indsats er på vippen til at blive en kritisk faktor for den samlede tilfredshed, da faktoren ligger 
tæt på gennemsnittet. Derfor er det vigtigt som minimum at fastholde dette niveau, da et lille fald i 
tilfredsheden med Pædagogisk Indsats forventes at have en relativ stor negativ betydning for den samlede 
tilfredshed for dagtilbuddet. 
 

Udvalgte temaer: Valg af dagtilbud, Fremtidigt valg af skole og Læringsreform 
83% af forældrene har fået deres 1. prioritet ved valg af dagtilbud. 79% af forældrene overvejer slet ikke at 
skifte dagtilbud. Forældrene vil helst have at barnets fremtidige skole ligger i kommunen og skolen skal enten 
være distriktsskolen eller en friskole/privatskole. Afgørende for det fremtidige skolevalg er ‘de pædagogiske 
principper og værdier’ samt om forældrene har/har haft et andet barn det samme sted. Indsatskortet for 
læringsreformen viser, at Trivsel er en faktor, der med fordel kan være mere fokus på. Den har stor betydning 
for den samlede tilfredshed, men tilfredsheden er lav. 
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Light grey fact box 

02. SAMMENFATNING: SKOLE - FORÆLDRE 

Samlede resultater 
6 ud af 10 forældre er tilfredse med skolen. Forældrene er mest tilfredse med ‘lærernes og pædagogernes 
indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad’ og mindst tilfredse med ‘indeklimaet’ og ‘lærernes og 
pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område’.  

 
Resultater på tværs af skoler og klassetrin 
Der er stor variation i den samlede tilfredshed på tværs af skolerne. Enkelte skoler har en tilfredshed, 
som ligger højere end gennemsnittet. På tværs af klassetrin er forældre med børn i indskolingen og i 6. 
klasse mest tilfredse. Modsat er forældrene med børn i 8. klasse mindst tilfredse.  

 
Fokusområder 
Undervisning er den faktor, der bør være størst fokus på. Den har en stor betydning for den samlede 
tilfredshed, men tilfredsheden er lav. Ydermere kan Fysiske Rammer blive en fremtidig udfordring. 

 
Udvalgte temaer: Valg af skole og Læringsreform 
Næsten 9 ud af 10 forældre har børn i distriktsskolen. I forbindelse med valg af skole var, de vigtigste 
faktorer for forældrene, at skolen var distriktsskolen/den lokale skole, og skolens placering i forhold til 
nærområdet. Cirka halvdelen af forældrene overvejer, at barnet skal skifte skole – 32% til en 
friskole/privatskole. I forhold til skifte af skole spiller faktorer som ‘de pædagogiske principper og 
værdier’, ‘skolens omdømme’ og ‘fagudbuddet på skolen’ ind. 
I forhold til læringsreformen kan der med fordel gøres en ekstra indsats omkring Faglige Resultater, da 
dette er en udfordring. Dertil kan Socialt Miljø og Varieret Skoledag potentielt blive fremtidige 
udfordringer. 
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Light grey fact box 

02. SAMMENFATNING: SKOLE - ELEVER 

Samlede resultater 
 

65% af eleverne er tilfredse med deres skole. Eleverne er mest tilfredse med ‘sammenholdet i deres 
klasse’ og mindst tilfredse med ‘omfanget af motion og bevægelse i skoledagen’. 
 

Resultater på tværs af skoler og klassetrin 
 

Der er stor variation i den samlede tilfredshed på tværs af skoler. Elever i 7. klasse og specialklasse er 
mest tilfredse med skolen. 10. klasses eleverne er mindst tilfredse med skolen. 
 

Fokusområder 
 

Der kan med fordel gøres en indsats i forhold til faktoren Skoledagen. Denne faktor vil have den største 
positive effekt på den samlede tilfredshed. Derudover kan Fysiske rammer potentielt gå hen og blive en 
fremtidig udfordring. Undervisning er den faktor, som har den højeste tilfredshed og størst betydning 
for den samlede tilfredshed. Derfor vigtigt at fastholde niveauet på denne faktor. 
 

Udvalgte temaer: Læringsreform og Sammenligning med forælderundersøgelsen. 
 

Der er udfordringer i forhold til tilfredsheden med Faglige Resultater ved læringsreformen. Hvis der 
arbejdes med denne kategori, kan der opnås den største positive effekt på den samlede tilfredshed. 
Ydermere kan Varieret Skoledag blive en fremtidig udfordring. 
 

Hvis man sammenligner forældrenes og elevernes samlede tilfredshed med skolen, er der en minimal 
forskel på hvor stor en andel, der er tilfredse med skolen (meget tilfreds/tilfreds), mens der er 4% flere 
forældre, der er utilfredse med skolen (meget utilfredse/utilfredse) end elever. Forældre er markant mere 
tilfredse end eleverne med spørgsmålet ‘En skoledag med motion og bevægelse’. 
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Light blue fact box 

02. SAMMENFATNING: FO 

Samlede resultater 
 

80% af forældrene er tilfredse med FO’en. Størst er tilfredsheden med ‘Dit barns trivsel’ og ‘FO’ens 
indsats for få at barnet til at føle sig tryg og glad’. Tilfredsheden er lavest med ‘FO’ens indeklima’, 
‘Omgangstonen mellem børnene’ og ‘Mulighederne for som forældre at påvirke dagligdagen i FO’en’. 

 
Resultater på tværs af lokationer 
 

Der er stor variation på tværs af de forskellige FO’er. Derimod er variationen på tværs af klassetrin 
mindre. 

 
Fokusområder 
 

Ingen kritiske områder. Socialt Miljø/Aktiviteter er den faktor med mest betydning for den samlede 
tilfredshed og har den højeste tilfredshedsscore. Faktorerne Dialog og Fysiske Rammer kan potentielt 
blive udfordringer i fremtiden. 

 
Udvalgt tema: Læringsreform 
 

Til trods for at to spørgsmål, der indgår i Trivselsfaktoren i Indsatskortet, scorer højest, så viser 
indsatskortet, at Trivsel er den største udfordring i forhold til læringsreformen - dette skyldes, at de 
øvrige spørgsmål i faktoren får en relativ lav vurdering af forældrene. 
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Standard table 

02. SAMMENFATNING: KLUB 

Samlede resultater 
 

8 ud af 10 forældre er tilfredse med klubben. Den største tilfredshed blandt forældrene er med 
‘Aktiviteterne i klubben’ og den laveste er med ‘Trafiksikkerheden mellem hjem og fritidsklub’. 

 
Resultater på tværs af lokationer 
 

Forældrene er meget tilfredse med klubberne, men klubberne bliver sjældent benyttet (en gang om ugen, 
men ikke hver uge eller aldrig). 

 
Fokusområder 
 

Faktoren Socialt miljø/aktiviteter har en høj betydning for den samlede tilfredshed og en høj 
tilfredshedsscore. Derfor er det vigtigt at fastholde niveauet på denne faktor. 

 
Udvalgt tema: Læringsreform 
 

I forhold til læringsreformen er faktoren Trivsel den faktor, som har den største betydning for den 
samlede tilfredshed og høj tilfredshedsscore. Det er vigtigt at fastholde niveauet for denne faktor. 
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Standard table 

02. SAMMENFATNING: UNGDOMSSKOLE 

Samlede resultater 
 
315 af de adspurgte folkeskoleelever i 7.-9. klasse angiver, at de benytter mindst en af de fem adresser, 
som Gribskov Ungdomsskole har.  
 
De elever, som benytter sig af Gribskov Ungdomsskole, er tilfredse.  Der er en lille variation i den samlede 
tilfredshed på tværs af Gribskov Ungdomsskoles lokationer.  
 
Størst er tilfredsheden med ‘Ungdomsklubben, som et sted, hvor man kan være sammen med venner og 
lære andre unge at kende’. Lavest er tilfredsheden med ‘Det, man lærer via deltagelse i Musical hold’. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med 
dagtilbuddet på tværs af 
dagtilbud og alder. 

- Forældrenes tilfredshed 
med den pædagogiske 
indsats på tværs af 
alder. 

03. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med 
dagtilbuddet. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 

13 

TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  
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NÆSTEN 9 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED 
DERES BARNS DAGTILBUD 

FORDELING AF DEN SAMLEDE  TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 

87% af forældrene er enten ‘Meget 
tilfredse’ eller ‘Tilfredse’ med 
dagtilbuddet. Det er 2% færre end i 
2010. 

6% af forældrene er ‘Utilfredse’ 
eller ‘Meget utilfredse’ med 
dagtilbuddet. Det er 1% mere end i 
2010. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (1)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Dagplejespecifikke spørgsmål 
scorer højest: Forældrene er 
mest tilfredse med 
rengøringsstandarden, 
frokostmåltidet og hente/bringe 
situationen i dagplejen.  

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 

Dit barns kontakt til mindst én 
fra personalet vurderes højest 
af forældrene med børn i 
daginstitution. 
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På tværs af dagpleje og 
daginstitution vurderer forældrene 
åbningstiderne højest. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (2)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (3)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (4) 

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 
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Forældrene til børn i dagpleje 
vurderer tilbuddet om 
gæstehus lavest. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (5) 

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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27%

25%

29%

27%

15%

45%

47%

41%

34%

45%

17%

16%

18%

32%

19%

9%

9%

10%

4%

12% 8%

0% 25% 50% 75% 100%

Den generelle information
fra

daginstitutionen/dagplejen
(n=1210, gns=3,8)

Indeklimaet (n=1204,
gns=3,8)

Den daglige information fra
personalet/dagplejeren

(n=1213, gns=3,8)

Det tværfaglige samarbejde
omkring dit barn (n=700,

gns=3,8)

Børneintra ** (n=1039,
gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
DAGTILBUDDET (6) 

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Lavest er forældrenes 
tilfredshed, for forældre med 
børn i daginstitution er med 
Børneintra. 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 
Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med 
** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 
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På tværs af 
dagpleje/daginstitution 
vurderes den generelle 
information fra dagtilbuddet, 
indeklimaet, den daglige 
information fra dagtilbuddet og 
det tværfaglige samarbejde 
omkring barnet lavest. 
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4,7

4,4

4,2

3,9

4,0

4,2

4,2

4,0

4,2

4,1

3,8

3,9

4,1

4,2

1 2 3 4 5

Rengøringsstandarden *

Åbningstiderne

Dialogen og samarbejdet mellem
dig/jer som forældre og
personalet/dagplejeren

Aktiviteterne uden for dagtilbuddet

De fysiske rammer indendørs

De udendørs faciliteter

Personalets/dagplejerens indsats
for at udvikle dit barns sociale

kompetencer

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (1) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - DAGTILBUD 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget.. Spørgsmål med * er kun stillet til 
forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med 
børn i daginstitution. 

På disse spørgsmål ligger Gribskov 
over landstal 2014. 

Her ligger Gribskov på niveau med 
landstallene fra 2014. 
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4,1

4,1

4,1

4,1

4,3

4,0

4,0

4,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,4

4,2

4,2

4,2

1 2 3 4 5

Aktiviteterne i dagligdagen

Personalets/dagplejerens indsats
for at understøtte dit barns

sproglige udvikling

Personalets/dagplejerens indsats
for at understøtte dit barns fysiske

og motoriske udvikling

Personalets/dagplejerens indsats
for at skabe kontakt mellem dit

barn og de øvrige børn

Personalets/dagplejerens indsats
for at få dit barn til at føle sig tryg

og glad

Afleveringssituationen i
daginstitutionen **

Hentesituationen i daginstitutionen
**

Personalets/dagplejeren indsats for
at begrænse drillerier mellem

børnene

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (2) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - DAGTILBUD 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget.. Spørgsmål med * er kun stillet til 
forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med 
børn i daginstitution. 

På disse spørgsmål ligger Gribskov 
under landstal 2014. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med 
dagtilbuddet på tværs af 
dagtilbud og alder. 

- Forældrenes tilfredshed 
med den pædagogiske 
indsats på tværs af 
alder. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er 

enten meget tilfredse 
eller tilfredse med 
dagtilbuddet. Dette er 
2%  mindre end i 2010. 

- Generelt er der højest 
tilfredshed med 
dagplejespecifikke 
spørgsmål – 
daginstitutionerne 
scores højest på 
‘barnets kontakt til 
mindst en fra 
personalet’. Der er 
lavest tilfredshed med 
‘Børneintra’ 
(daginstitution). 

- På over halvdelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under landstal 
fra 2014 i forhold til 
tilfredshed. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads 

- Fremtidigt valg af skole 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med 
dagtilbuddet på tværs af 
dagtilbud og alder. 

- Forældrenes tilfredshed 
med den pædagogiske 
indsats på tværs af 
alder. 

03. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med 
dagtilbuddet. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  

04 
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MARKANT FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
DAGTILBUD 

SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGTILBUD 

Forældrene med børn i Søborg Private 
Børnehave, Gribskov Specialbørnehave 
og i Dagplejen har den højeste 
tilfredshed. 

4,2

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,4

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

3,9

3,9

3,7

3,7

4,3

4,9

4,6

4,6

4,6

4,3

3,8

4,3

4,2

4,3

4,3

3,9

4,3

3,9

4,3

4,1

3,5

4,7

1 2 3 4 5

Total (n=1213) (n=4,2)

Søborg Private Børnehave (n=15)

Dagplejen (n=140)

Gribskov Specialbørnehave (n=6)

Troldehøjen (n=85)

Sandslottet (n=67)

Esbønderup Børnehus (n=30)

LMs børnehus (n=39)

Ramløse Børnehus (n=65)

Bjørnegården (n=67)

Møllehusene (n=56)

Skovkanten (n=53)

Gilbjerg Børnehuse (n=180)

Helsinge Børnehus (n=193)

Annisse Børnehus (n=35)

Græsted Børnehuse (n=88)

Børnehuset Bakketoppen (n=53)

Gribskov Naturbørnehave (n=41)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds

Lavest er tilfredsheden med Børnehuset 
Bakketoppen og Gribskov 
Naturbørnehave. Særligt stort fald i 
tilfredsheden med Gribskov 
Naturbørnehave ift. 2010. 
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DEN SAMLEDE TILFREDSHED ER STØRST BLANDT 
FORÆLDRE TIL DE YNGSTE BØRN 

SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER 

I begge aldersgrupper er 
forældrene tilfredse med 
dagtilbuddet. Forældre til børn i 
alderen 0-2 år er særligt tilfredse. 
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4,2

4,5

4,1

4,3

4,5

4,2

1 2 3 4 5

Total (n=1213)

0-2 år (n=439)

3-5 år (n=774)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed blandt 

forældre med børn i 
Søborg Private 
Børnehave, Gribskov 
Specialbørnehave og i 
dagplejen. Lavest 
tilfredshed blandt 
forældrene med børn i 
Børnehuset 
Bakketoppen og 
Gribskov 
Naturbørnehave. 
Gribskov. 

- Forældre til børn i 
alderen 0-2 er mere 
tilfredse med 
dagtilbuddet end 
forældre med børn i 3-5 
års alderen. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er 

enten meget tilfredse 
eller tilfredse med 
dagtilbuddet. Dette er 
2%  mindre end i 2010. 

- Generelt er der højest 
tilfredshed med 
dagplejespecifikke 
spørgsmål – 
daginstitutionerne 
scores højest på 
‘barnets kontakt til 
mindst en fra 
personalet’. Der er 
lavest tilfredshed med 
‘Børneintra’ 
(daginstitution). 

- På over halvdelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under landstal 
fra 2014 i forhold til 
tilfredshed. 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med 
dagtilbuddet på tværs af 
dagtilbud og alder. 

- Forældrenes tilfredshed 
med den pædagogiske 
indsats på tværs af 
alder. 

03. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med 
dagtilbuddet. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  

04 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed 
med dagtilbuddet. 

 

METODE 

- Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme 
faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende 
faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge 
tæt heropad. 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 
 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Fysiske Rammer 
 
• Åbningstiderne. 
• De fysiske rammer indendørs. 
• Indeklimaet. 
• De udendørs faciliteter. 
 

Pædagogisk Indsats 
 
• Aktiviteterne i dagligdagen. 
• Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit 

barns sociale kompetencer. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit 

barns sproglige udvikling. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit 

barns fysiske og motoriske udvikling. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til 

at føle sig tryg og glad. 
• Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre 

og personalet/dagplejeren. 
• Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse 

drillerier mellem børnene. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt 

mellem dit barn og de øvrige børn. 
• Samarbejdet med personalet/dagplejen, når der er 

bekymring om dit barn. 
• Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn. 
• Den daglige information fra personalet/dagplejeren. 
• Den generelle information fra /dagplejen. 
• Din egen indsats i samarbejdet og dialogen med 

personalet/dagplejeren. 
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Pædagogisk 
Indsats

Fysiske Rammer
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Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj
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DEN PÆDAGOGISKE INDSATS HAR STØRST BETYDNING 
FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 

INDSATSKORT 

Styrke (fortsæt): 
Pædagogiske indsats  er den 
faktor, der har  størst betydning for 
den samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet.  
Dog ligger den lige på vippen til at 
blive en udfordring. Det er vigtigt at 
fastholde eller øge nuværende 
tilfredshedsniveau. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Det er vigtigt at 

fastholde det 
forholdsvist høje 
tilfredshedsniveau med 
Den Pædagogiske 
Indsats, da denne faktor 
har høj betydning for 
den samlede tilfredshed. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed blandt 

forældre med børn i 
Søborg Private 
Børnehave, Gribskov 
Specialbørnehave og i 
dagplejen. Lavest 
tilfredshed blandt 
forældrene med børn i 
Børnehuset 
Bakketoppen og 
Gribskov 
Naturbørnehave. 
Gribskov.  

- Forældre til børn i 
alderen 0-2 er mere 
tilfredse med 
dagtilbuddet end 
forældre med børn i 3-5 
års alderen. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er 

enten meget tilfredse 
eller tilfredse med 
dagtilbuddet. Dette er 
2%  mindre end i 2010. 

- Generelt er der højest 
tilfredshed med 
dagplejespecifikke 
spørgsmål – 
daginstitutionerne 
scores højest på 
‘barnets kontakt til 
mindst en fra 
personalet’. Der er 
lavest tilfredshed med 
‘Børneintra’ 
(daginstitution). 

- På over halvdelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under landstal 
fra 2014 i forhold til 
tilfredshed. 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
dagtilbuddet? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med 
dagtilbuddet på tværs af 
dagtilbud og alder. 

- Forældrenes tilfredshed 
med den pædagogiske 
indsats på tværs af 
alder. 

03. DAGTILBUD: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med 
dagtilbuddet. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af dagtilbuddet. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af dagtilbudsplads. 

- Fremtidigt valg af skole. 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE 

Tema: Valg af daginstitution/dagpleje 
  
 
Gribskov Kommune ønsker at vide mere om forældrenes valg af daginstitution/dagpleje. 
 
I det følgende vises en graf over hvilken prioritet barnets daginstitution/dagpleje var. Dernæst vises en 
graf over, hvorvidt forældrene overvejer, at deres barn skal skifte dagtilbudsplads. 
 
 

34 
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VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE (1) 

VED TILDELING AF DAGTILBUDSPLADS, HVILKEN PRIORITET VAR DIT BARNS DAGINSTITUTION/DAGPLEJE? 

1%

1%

4%

1%

9%

83%

0% 25% 50% 75% 100%

Det er ikke muligt at prioritere i kommunen.
(n=15)

Pladsen var uønsket (n=16)

Havde ingen særlige ønsker (n=48)

Den var 3. prioritet (n=14)

Den var 2. prioritet (n=113)

Den var 1. prioritet (n=1010)
8 ud af 10 forældre har fået deres 
1. prioritet. 

Blot 1% af forældrene har fået en 
dagtilbudsplads, der ikke var 
ønsket. 
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VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE (2) 

I HVILKEN GRAD OVERVEJER DU AT SKIFTE DAGTILBUDSPLADS? 

5%

7%

3%

6%

79%

0% 25% 50% 75% 100%

I høj grad (n=56)

I nogen grad (n=78)

Hverken/eller (n=40)

I mindre grad (n=77)

Slet ikke (n=937)

Næsten 8 ud af 10 forældre 
overvejer slet ikke  at skifte 
dagtilbudsplads. 

12% af forældrene overvejer at 
skifte dagtilbudsplads. 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: FREMTIDIGT VALG AF SKOLE 

Tema: Fremtidigt valg af skole 
 
Gribskov Kommune ønsker at vide, hvilke overvejelser, forældre med børn i daginstitution/dagpleje har 
gjort sig, omkring valg af skole, og hvilke faktorer, der har betydning for deres fremtidige valg. 
 
På de følgende sider fremgår forældrenes svar på, hvad der har betydning for deres valg i fremtiden. 
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FREMTIDIGT VALG AF SKOLE (1) 

HAR DU GJORT DIG OVERVEJELSER OMKRING, HVILKEN SKOLE, DU ØNSKER DIT BARN SKAL GÅ I? 

8%

92%

0% 25% 50% 75% 100%

Nej (n=98)

Ja (n=1118)

92% af forældrene har gjort sig 
overvejelser om hvilken skole, 
forældrene ønsker at barnet skal 
gå i. 
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FREMTIDIGT VALG AF SKOLE (2) 

OVERVEJELSER OMKRING SKOLEVALG 

96% af forældrene mener, at 
barnets skole skal ligge i samme 
kommune, som de bor i. 

1%

3%

9%

39%

48%

4%

96%

0% 25% 50% 75% 100%

Ved ikke (n=12)

Andet: (n=39)

Anden folkeskole end distriktsskolen (n=96)

Friskole/privatskole (n=435)

Distriktsskolen (n=536)

Nej (i en anden kommune end den, hvor vi bor)
(n=40)

Ja (samme kommune, hvor vi bor) (n=1078)
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Næsten halvdelen af forældrene 
ønsker, at barnet skal gå på 
distriktsskolen, mens 4 ud af 10 
forældre ønsker, at deres barn 
skal gå på en friskole/privatskole. 
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45%

43%

41%

38%

34%

34%

30%

23%

22%

22%

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

De pædagogiske principper og værdier
(n=504)

Jeg har/har haft et andet barn samme sted
(n=481)

Skolens omdømme (n=462)

Placeringen i forhold til mit nærområde
(n=426)

Venner/kammerater har valgt/går på skolen
(n=376)

Jeg har hørt godt om stedet fra andre i min
omgangskreds (n=376)

De fysiske rammer og omgivelser (n=336)

At det er distriktsskolen / den lokale
folkeskole (n=252)

Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem
(n=248)

Klassekvotienten (antal elever pr. lærer)
(n=245)
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AFGØRENDE FAKTORER FOR VALG AF SKOLE (1) 

HVAD VIL VÆRE AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 

‘De pædagogiske principper og 
værdier’ samt det at 
forældrene ‘har/har haft et 
barn samme sted’, er mest 
afgørende i forbindelse med 
valg af skole. 
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19%

15%

11%

9%

7%

5%

4%

1%

0%

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

Fagudbuddet på skolen (n=209)

Samarbejdet mellem skolen og det dagtilbud
barnet kom fra (n=170)

Antallet af elever på skolen (n=123)

Elevsammensætningen på skolen (n=99)

Ejerformen (kommunal, privat) (n=78)

Andet: (n=51)

Offentligt tilgængelige oplysninger om
karaktergennemsnit (n=50)

Placeringen i forhold til offentlig transport
(n=16)

Der var plads / ventetid på at få plads et
andet sted (fx på en friskole/privatskole)

(n=3)
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AFGØRENDE FAKTORER FOR VALG AF SKOLE (2) 

HVAD VIL VÆRE AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 

‘Placering i forhold til offentlig 
transport’, og det at ‘der var 
plads/ventetid på at få en plads 
et andet sted’ er mindst 
afgørende for valg af skole. 
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45%

45%

39%

26%

24%

14%

9%

3%

1%

0% 20% 40% 60%

I din omgangskreds (n=551)

Via skolens hjemmeside (n=543)

Via personlig kontakt med skolen (n=474)

Via Gribskov Kommunes hjemmeside (n=321)

Via barnets dagtilbud (n=287)

Vil ikke søge information (n=167)

Via personlig kontakt med Gribskov Kommune
(n=114)

Hos skoleorganisationer eller
forældreorganisationer (n=37)

Andre steder: (n=13)
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INFORMATIONSSØGNING I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG 

HVOR VIL DU EVENTUELT SØGE INFORMATION I FORBINDELSE MED SKOLEVALG? 

De fleste forældre vil helst 
søge information ‘i deres 
omgangskreds’, ‘via skolens 
egen hjemmeside’, eller ‘ved 
personlig kontakt med 
skolen’. 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: FREMTIDIGT VALG AF SKOLE 

Opsamling 
 
92% af forældrene med børn i dagtilbud har gjort sig overvejelser om, hvilken skole barnet skal gå i. 
 
Skolen skal helst ligge i samme kommune. Lidt under halvdelen af forældrene ønsker, at deres barn skal 
gå i distriktsskolen, mens 39% af forældrene ønsker, at deres barn skal gå på en friskole/privatskole. 
 
‘De pædagogiske principper og værdier’ og ‘forældrene har/har haft et barn samme sted’ er de 
kategorier, der har den største betydning for hvilken skole, forældrene ønsker, at barnet skal gå i. Modsat 
har ‘skolens placering i forhold til offentlig transport’ og ‘der var plads/ventetid på at få en plads et andet 
sted’ mindst betydning. 
 
Forældrene vil søge information omkring skolen via skolens hjemmeside, forældrenes omgangskreds eller 
via direkte kontakt til skolen. 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: LÆRINGSREFORM 

Tema: Læringsreform 
 
Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, 
der relaterer sig til læringsreformen. 
 
Gribskov Kommunes læringsreform omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående tema 
på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. 
 
Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens 
overordnede fokus er på trivsel og læring. 
 
 
 

44 



GRIBSKOV KOMMUNE 2015 45 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

UDVALGTE SPØRGSMÅL 

Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** 
er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4

3,9

1 2 3 4 5

Personalets/dagplejerens indsats for
at få dit barn til at føle sig tryg og

glad (n=1212)

Aktiviteterne i legestuen * (n=135)

Personalets/dagplejerens indsats for
at udvikle dit barns sociale

kompetencer (n=1192)

Personalets/dagplejerens indsats for
at understøtte dit barns fysiske og

motoriske udvikling (n=1190)

Personalets/dagplejerens indsats for
at understøtte dit barns sproglige

udvikling (n=1171)

Personalets medvirken til at gøre dit
barn selvhjulpen ** (n=1051)

Personalets/dagplejerens indsats for
at skabe kontakt mellem dit barn og

de øvrige børn (n=1138)

Personalets/dagplejeren indsats for at
begrænse drillerier mellem børnene

(n=1094)

Aktiviteterne uden for dagtilbuddet,
fx udflugter i skoven (n=1190)

Meget utilfreds Meget tilfreds

‘Personalets/dagplejerens indsats for 
at få barnet til at føle sig tryg og 
glad’ ligger højest. 

Der er lavest tilfredshed med 
‘Aktiviteterne uden for dagtilbuddet’. 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer indenfor læringsreformstemaet, der har betydning for, om forældrene 
samlet set har en høj tilfredshed med dagtilbuddet.  

 

METODE 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederst højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Læring 

 
• Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle 

dit barns sociale kompetencer. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at 

understøtte dit barns sproglige udvikling. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at 

understøtte dit barns fysiske og motoriske 
udvikling. 

 

 

Trivsel 

 
• Aktiviteterne i dagligdagen. 
• Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn 

til at føle sig tryg og glad. 
• Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse 

drillerier mellem børnene. 
• Personalets/dagplejerens indsats for at skabe 

kontakt mellem dit barn og de øvrige børn. 
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OBS PÅ TRIVSELS BETYDNING FOR DEN SAMLEDE 
TILFREDSHED 

INDSATSKORT 

Læring
Trivsel

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0
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Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj

Udfordringer (indsats): 
Trivsel er den faktor, der er flest 
udfordringer med. Faktoren har en 
høj betydning for den samlede 
tilfredshed samtidig med at den 
ligger lidt under gennemsnittet for 
læringsreformen. Selvom Trivsel 
blot ligger lidt under gennemsnittet 
forventes det, at en indsats for at 
forbedre Trivsel, vil have den 
største positive effekt på den 
samlede tilfredshed. 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

Opsamling 
 
Gennemsnittene for spørgsmålene i læringsreformen ligger generelt højt, højest 4,3 og lavest 3,9. Højest 
vurderes spørgsmålet ‘Personalet/dagplejerens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad’ og 
lavest vurderes spørgsmålet ‘Aktiviteterne uden for dagtilbuddet’. 
 
Til trods for at det spørgsmål, der indgår i Trivselsfaktoren i Indsatskortet, scorer højest, så viser 
Indsatskortet, at Trivsel er den største udfordring i forhold til læringsreformen – dette skyldes, at de 
øvrige spørgsmål i faktoren får en relativ lavere vurdering af forældrene. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Det er vigtigt at 

fastholde det 
forholdsvist høje 
tilfredshedsniveau med 
Den Pædagogiske 
Indsats, da denne faktor 
har høj betydning for 
den samlede tilfredshed. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed blandt 

forældre med børn i 
Søborg Private 
Børnehave, Gribskov 
Specialbørnehave og i 
dagplejen. Lavest 
tilfredshed blandt 
forældrene med børn i 
Børnehuset 
Bakketoppen og 
Gribskov 
Naturbørnehave. 
Gribskov. 

- Forældre til børn i 
alderen 0-2 er mere 
tilfredse med 
dagtilbuddet end 
forældre med børn i 3-5 
års alderen. 

DAGTILBUD: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 87% af forældrene er 

enten meget tilfredse 
eller tilfredse med 
dagtilbuddet. Dette er 
2%  mindre end i 2010. 

- Generelt er der højest 
tilfredshed med 
dagplejespecifikke 
spørgsmål – 
daginstitutionerne 
scores højest på 
‘barnets kontakt til 
mindst en fra 
personalet’. Der er 
lavest tilfredshed med 
‘Børneintra’ 
(daginstitution). 

- På over halvdelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under landstal 
fra 2014 i forhold til 
tilfredshed. 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af daginstitution: 8 

ud af 10 forældre har 
fået deres 1. prioritet og 
næsten 8 ud af 10 
forældre overvejer slet 
ikke at skifte dagtilbud. 

- Fremtidigt skolevalg: 
Størstedelen af 
forældrene har gjort sig 
overvejelser omkring 
hvilken skole barnet skal 
gå i. Skolen skal helst 
ligge i samme kommune 
som bopælen og det 
skal være distriktsskolen 
eller friskole/privatskole. 

- Læringsreform: Højt 
gennemsnit på tværs af 
alle spørgsmål, relateret 
til læringsreformen. Dog 
er der udfordringer i 
forhold til faktoren 
Trivsel. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 
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6 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED DERES BARNS 
SKOLE 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN 

13%

51%

21%

12%

4%

15%

56%

17%

10%

3%

0% 20% 40% 60%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=2377, gns=3,6) 2010 (n=2707, gns=3,7)

64% af forældrene er enten ‘Meget 
tilfreds’ eller ‘Tilfreds’ med barnets skole. 

16% af forældrene er ‘Utilfredse’ eller 
‘Meget utilfredse’ med barnets skole. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(1)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Forældrene er mest tilfredse 
med ‘lærernes og 
pædagogernes indsats for at 
få barnet til at føle sig tryg og 
glad’. 

26%

22%

14%

16%

16%

49%

50%

58%

52%

55%

15%

18%

17%

22%

16%

8%

7%

7%

8%

11%

0% 25% 50% 75% 100%

Lærernes og pædagogernes
indsats for at få dit barn til

at føle sig tryg og glad
(n=2376, gns=3,9)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at skabe et godt

forhold til dit barn
(n=2366, gns=3,8)

Skoleintra (n=2366,
gns=3,7)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at udvikle dit
barns evne til at indgå i
sociale sammenhænge

(n=2350, gns=3,7)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at udfordre dit

barn fagligt (n=2366,
gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(2)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

14%

16%

18%

15%

15%

51%

49%

47%

50%

47%

25%

22%

19%

19%

23%

8%

9%

11%

12%

10%

4%

4%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Lærernes og pædagogernes
indsats for at udvikle dit
barns selvstændighed
(n=2346, gns=3,7)

Samarbejdet mellem dig og
dit barns lærere og

pædagoger (n=2374,
gns=3,7)

Kommunikationen mellem
dig og dit barns lærere og
pædagoger om dit barns

trivsel (n=2373, gns=3,6)

Skolens udendørsområder
(n=2359, gns=3,6)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at anvende IT i
undervisningen (n=2287,

gns=3,6)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(3)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

18%

15%

12%

15%

10%

43%

46%

50%

44%

52%

21%

23%

21%

24%

22%

11%

11%

13%

13%

12%

6%

5%

4%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Samarbejdet med skolen,
når der er bekymring om

dit barn (n=2153, gns=3,6)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at skabe et godt

socialt klima i klassen
(n=2347, gns=3,6)

Dit barns faglige udbytte af
undervisningen (n=2372,

gns=3,5)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at motivere dit

barn til at lære mere
(n=2372, gns=3,5)

Skolens fysiske rammer
samlet set (n=2377,

gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(4)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

14%

12%

13%

12%

14%

10%

44%

44%

49%

46%

42%

38%

24%

26%

16%

19%

22%

37%

13%

12%

14%

17%

15%

9%

4%

6%

9%

6%

7%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Kommunikationen mellem dig og
dit barns lærere og pædagoger

om dit barns faglige læring
(n=2377, gns=3,5)

Skolens indsats for at begrænse
mobning (n=2276, gns=3,5)

Trafiksikkerheden mellem skole
og hjem (n=2325, gns=3,4)

Skolens fysiske rammer
indendørs (n=2369, gns=3,4)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at skabe ro og orden i

klassen (n=2319, gns=3,4)

Det tværfaglige samarbejde
omkring dit barn (n=1645,

gns=3,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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13%

11%

8%

10%

8%

8%

38%

39%

40%

35%

38%

28%

25%

26%

28%

30%

24%

34%

17%

17%

16%

18%

21%

21%

7%

6%

7%

7%

9%

9%

0% 25% 50% 75% 100%

Lærernes og pædagogernes
indsats for at skabe en skoledag

med motion og bevægelse
(n=2325, gns=3,3)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at tilrettelægge

undervisningen i forhold til dit
barns behov (n=2325, gns=3,3)

Den hjælp dit barn får til lektier
og faglig fordybelse (n=2193,

gns=3,3)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at sætte mål for

læring, som knytter sig specifikt
til dit barn (n=2304, gns=3,2)

Indeklimaet (n=2267, gns=3,1)

Lærernes og pædagogernes
indsats for at flytte

undervisningen væk fra skolens
område (n=2319, gns=3,1)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(5)  

FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Forældrene er mindst tilfredse 
med ‘indeklimaet’ og ‘lærernes 
og pædagogernes indsats for at 
flytte undervisningen væk fra 
skolens område’. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 64% af forældrene er 

tilfredse med barnets 
skole. 

- Højest er forældrenes 
tilfredshed med 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at få barnet til at føle 
sig tryg og glad’. 
Forældrene er mindst 
tilfredse med 
‘indeklimaet’ og 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at flytte 
undervisningen væk fra 
skolens område’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 

SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin 

04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 
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3,6

4

3,9

3,8

3,6

3,5

3,2

3,7

4,2

3,9

3,7

3,5

3,6

1 2 3 4 5

Total (n=2377)

Bjørnehøjskolen (n=371)

Sankt Helene Skole (n=256)

10. klasse Gribskov (n=18)

Nordstjerneskolen (n=632)

Gilbjergskolen (n=664)

Gribskolen (n=436)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds
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HØJEST TILFREDSHED MED BJØRNEHØJSKOLEN –  
LAVEST TILFREDSHED MED GRIBSKOLEN 

FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER 

10. Klasse Gribskov var ikke med i 2010-undersøgelsen. 

Bjørnehøjskolen er den skole 
forældre er mest tilfredse med. Der 
har været et lille fald i tilfredsheden 
siden 2010. 

Gribskolen er den skole, forældre er 
mindst tilfredse med, og der er sket 
et væsentligt fald i tilfredsheden 
siden 2010. 
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3,8

4,0

3,6

3,8

3,7

3,7

3,6

3,3

3,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Total (n=2377)

0. klasse (n=211)

1. klasse (n=244)

2. klasse (n=257)

3. klasse (n=225)

4. klasse (n=259)

5. klasse (n=267)

6. klasse (n=246)

7. klasse (n=205)

8. klasse (n=258)

9. klasse (n=184)

10. klasse (n=21)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds
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FORÆLDRE MED BØRN I INDSKOLING OG 6.KLASSE ER 
MEST TILFREDSE 

SAMLET FORÆLDERTILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN 

10. Klasse var ikke med 2010-undersøgelsen. 

Forældre med børn i indskoling er 
blandt de mest tilfredse, dog har 
der været et fald i tilfredsheden 
på alle tre klassetrin siden 2010.  

Lavest tilfredshed blandt 
forældrene med børn i 8. klasse. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed med 

Bjørnehøjskolen. Lavest 
tilfredshed med 
Gribskolen. 

- Tilfredsheden blandt 
forældre med børn i 
indskolingen samt 6. 
klasse er højest. Den 
laveste tilfredshed med 
skolen er blandt 
forældre med børn i 8. 
klasse. 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 64% af forældrene er 

tilfredse med barnets 
skole. 

- Højest er forældrenes 
tilfredshed med 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at få barnet til at føle 
sig tryg og glad’. 
Forældrene er mindst 
tilfredse med 
‘indeklimaet’ og 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at flytte 
undervisningen væk fra 
skolens område’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 

SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed 
med skolen. 

 

METODE 

- Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme 
faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende 
faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge 
tæt heropad. 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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FIRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Fysiske Rammer 
 
• Skolens fysiske rammer 

indendørs. 
• Indeklimaet. 
• Skolens 

udendørsområder. 
• Trafiksikkerheden 

mellem skole og hjem. 
• Skolens fysiske rammer 

samlet set. 
 

Socialt Miljø 
 
• Lærernes og 

pædagogernes indsats 
for at udvikle dit 
barns evne til at indgå 
i sociale 
sammenhænge. 

• Lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at få dit barn til at 
føle sig tryg og glad. 

• Lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at skabe ro og 
orden i klassen. 

• Lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at skabe et godt 
socialt klima i klassen. 

• Lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at skabe et godt 
forhold til dit barn. 

• Skolens indsats for at 
begrænse mobning. 
 

Undervisning 
 
Lærernes og 
pædagogernes indsats for: 
• At udfordre dit barn 

fagligt. 
• At motivere dit barn til 

at lære mere. 
• At udvikle dit barns 

selvstændighed. 
• At tilrettelægge 

undervisningen i forhold 
til dit barns behov. 

• At sætte mål for læring, 
som knytter sig 
specifikt til dit barn. 

• At skabe en skoledag 
med motion og 
bevægelse. 

• At flytte undervisningen 
væk fra skolens 
område. 

• At anvende IT i 
undervisningen. 
 

• Dit barns faglige 
udbytte af 
undervisningen. 

• Den hjælp dit barn får 
til lektier og faglig 
fordybelse. 
 

Dialog 
 
• Kommunikationen 

mellem dig og dit barns 
lærere og pædagoger 
om dit barns trivsel. 

• Kommunikationen 
mellem dig og dit barns 
lærere og pædagoger 
om dit barns faglige 
læring. 

• Samarbejdet med 
skolen, når der er 
bekymring om dit barn. 

• Det tværfaglige 
samarbejde omkring dit 
barn. 

• Skoleintra. 
• Samarbejdet mellem 

dig og dit barns lærere 
og pædagoger. 
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Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj
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OPMÆRKSOMHED PÅ UNDERVISNING 

INDSATSKORT 

Svagheder (observer): 
Det er vigtigt at være opmærksom 
på udviklingen i tilfredsheden og 
betydningen af Fysiske Rammer, 
da den har en forholdsvis lav score. 
Hvis betydningen af denne faktor 
stiger forventes det at have en 
negativ effekt på den samlede 
tilfredshed. 

Udfordringer (indsats): 
Undervisning er den faktor, der er 
flest udfordringer med. Faktoren har 
den højest betydning for den 
samlede tilfredshed. Det forventes, 
at hvis Undervisning forbedres, vil 
det have den største positive effekt 
på den samlede tilfredshed. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Der er udfordringer med 

faktoren Undervisning. 
En indsats på dette 
område, forventes at 
have den største 
positive effekt på den 
samlede tilfredshed. 

- Det er vigtigt at 
observere De Fysiske 
Rammer. Hvis faktorens 
betydning for den 
samlede tilfredshed 
stiger, kan De Fysiske 
Rammer blive en 
udfordring i fremtiden. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed med 

Bjørnehøjskolen og 
Sankt Helene Skole. 
Lavest tilfredshed med 
Gribskolen. 

- Tilfredsheden blandt 
forældre med børn i 
indskolingen samt 6. 
klasse er højest. Den 
laveste tilfredshed med 
skolen er blandt 
forældre med børn i 8. 
klasse. 

SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 64% af forældrene er 

tilfredse med barnets 
skole. 

- Højest er forældrenes 
tilfredshed med 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at få barnet til at føle 
sig tryg og glad’. 
Forældrene er mindst 
tilfredse med 
‘indeklimaet’ og 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at flytte 
undervisningen væk fra 
skolens område’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre 
forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Valg af skole og 

skoleskift. 

- Læringsreform.  

04 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: VALG AF SKOLE OG SKOLESKIFT 

Tema: Valg af skole og skoleskift 
 
Gribskov Kommune ønsker at vide hvilke overvejelser, forældre med børn i skole, har gjort sig omkring 
valg af skole. 
 
På de følgende sider vises først en side om, hvilken skole barnet går i. Dernæst følger et par sider med 
grafer over hvilke faktorer, der var af afgørende betydning for valg af skole. 
Herefter er forældrene blevet spurgt, om de har overvejet, at skifte barnets skole. Derefter vises et par 
grafer om, hvilke forhold, der indgår i overvejelserne om at skifte skole. 

69 
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DE FLESTE FORÆLDRE HAR BØRN I DISTRIKTSSKOLEN 

HVILKEN SKOLE GÅR BARNET I? 

86% af forældrene har børn i 
distriktsskolen. 

86%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Distriktsskolen (n=2042)

Anden folkeskole end distriktsskolen (n=339)
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55%

54%

32%

31%

21%

17%

17%

13%

10%

10%

0% 20% 40% 60%

At det er distriktsskolen / den lokale
folkeskole (n=1299)

Placeringen i forhold til mit nærområde
(n=1279)

Jeg har/har haft et andet barn samme sted
(n=765)

Venner/kammerater har valgt/går på skolen
(n=748)

Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem
(n=506)

Jeg har hørt godt om stedet fra andre i min
omgangskreds (n=400)

Skolens omdømme (n=395)

De fysiske rammer og omgivelser (n=299)

Samarbejdet mellem skolen og det dagtilbud
barnet kom fra (n=249)

De pædagogiske principper og værdier
(n=228)

71 

AFGØRENDE FAKTORER FOR SKOLEVALG (1) 

HVAD VAR AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 
Der er blevet oprettet ekstra kategorier ud fra ‘andet’ kategorien, hvor det gav 
mening. 

Det mest afgørende for forældrenes valg af 
skole er, ‘at det var distriktsskolen/den 
lokale skole’ samt ‘placeringen i forhold til 
nærområdet’. 
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8%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60%

Andet: (n=196)

Antallet af elever på skolen (n=156)

Fagudbuddet på skolen (n=118)

Klassekvotienten (antal elever pr. lærer)
(n=100)

Ejerformen (kommunal, privat) (n=88)

Elevsammensætningen på skolen (n=85)

Der var plads / ventetid på at få plads et
andet sted (fx på en friskole/privatskole)…

Placeringen i forhold til offentlig transport
(n=83)

Offentligt tilgængelige oplysninger om
karaktergennemsnit (n=26)

Lukning/sammenlægning af andre skoler
(n=19)

Behov for skole med specialtilbud (n=18)
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AFGØRENDE FAKTORER FOR SKOLEVALG (2) 

HVAD VAR AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 
Der er blevet oprettet ekstra kategorier ud fra ‘andet’ kategorien, hvor det gav 
mening. 

‘Lukning/sammenlægning af andre skoler’ 
og ‘behov for specialtilbud’ er begge 
kategorier, som er blevet oprettet ud fra 
‘andet’ kategorien. 
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12%

32%

56%

0% 25% 50% 75% 100%

Ja, har overvejet at skifte til en (anden)
folkeskole (N=279)

Ja, har overvejet at skifte til en (anden)
friskole/privatskole (N=759)

Nej, har ikke overvejet at skifte skole
(N=1342)
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4 UD AF 10 FORÆLDRE OVERVEJER OM DERES BARN SKAL 
SKIFTE SKOLE 

HAR DU OVERVEJET AT SKIFTE SKOLE? 

44% af forældrene overvejer, 
at barnet skal skifte skole – de 
fleste har overvejet et skifte til 
en friskole/privatskole. 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 
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41%

36%

35%

29%

19%

18%

14%

13%

12%

12%

10%

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

De pædagogiske principper og værdier
(n=429)

Skolens omdømme (n=373)

Fagudbuddet på skolen (n=362)

Jeg har hørt godt om stedet fra andre i min
omgangskreds (n=299)

Klassekvotienten (antal elever pr. lærer)
(n=198)

De fysiske rammer og omgivelser (n=187)

Andet: (n=142)

Venner/kammerater har valgt/går på skolen
(n=135)

Elevsammensætningen på skolen (n=125)

Placeringen i forhold til mit nærområde
(n=122)

Jeg har/har haft et andet barn samme sted
(n=104)
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OVERVEJELSER OM SKOLESKIFT (1) 

HVILKE FORHOLD INDGÅR I DINE OVERVEJELSER? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 
Spørgmålet er kun besvaret af forældre, som har svaret, at de overvejer at skifte 
skole. Der er blevet oprettet ekstra kategorier ud fra 'andet' kategorien, hvor det gav 
mening. 

‘De pædagogiske principper og 
værdier’ vægter højt i overvejelsen om 
at skifte skole … 

… Efterfulgt af ‘skolens omdømme’ og 
‘fagudbuddet på skolen’. 
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10%

8%

7%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

1%

1%

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

Antallet af elever på skolen (n=99)

Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem
(n=80)

Ejerformen (kommunal, privat) (n=77)

At det er distriktsskolen / den lokale
folkeskole (n=76)

Offentligt tilgængelige oplysninger om
karaktergennemsnit (n=71)

Der var plads / ventetid på at få plads et
andet sted (fx på en friskole/privatskole)

(n=45)

Placeringen i forhold til offentlig transport
(n=39)

Samarbejdet mellem skolen og det dagtilbud
barnet kom fra (n=38)

Manglende trivsel (n=30)

Håndtering af skolereformen (n=10)

Behov for specialtilbud (n=9)
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OVERVEJELSER OM SKOLESKIFT (2) 

HVILKE FORHOLD INDGÅR I DINE OVERVEJELSER? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene har 
haft mulighed for at sætte flere kryds 
Spørgmålet er kun besvaret af forældre, som har svaret, at de overvejer at skifte skole. 
Der er blevet oprettet ekstra kategorier ud fra 'andet' kategorien, hvor det gav mening. 

‘Håndtering af skolereformen’ og ‘behov 
for specialtilbud’ er de forhold der 
sjældenst indgår i overvejelser om 
skoleskifte. Begge er blevet oprettet ud fra 
‘andet’ kategorien. 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: VALG AF SKOLE OG SKOLESKIFT 

Opsamling 
 
86% af forældrene har børn i distriktsskolen. Netop det, at det er distriktsskolen/den lokale folkeskole, er 
en af de to mest afgørende ting i forbindelse med valg af skole. Den anden afgørende faktor er 
placeringen i forhold til nærområdet. 
 
Det der er mindst afgørende for valg af skole er ‘offentligt tilgængelige oplysninger om 
karaktergennemsnit’, ‘lukning/sammenlægning af andre skoler’ samt ‘behov for specialtilbud’ (de to 
sidste er blevet oprettet ud fra ‘andet’ kategorien. 
 
Lidt under halvdelen af forældrene overvejer, om deres barn skal skifte skole – 32% har overvejet at 
skifte til en friskole/privatskole. ‘De pædagogiske principper og værdier’ har stor betydning i forhold til 
overvejelsen om at skifte skole, skarpt efterfulgt af ‘skolens omdømme’ og ‘fagudbuddet på skolen’. 
Modsat har ‘skolernes håndtering af skolereformen’ og ‘behov for specialtilbud’ knap så stor betydning. 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: LÆRINGSREFORM 

Tema: Læringsreform 
 
Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, 
der relaterer sig til læringsreformen. 
 
Gribskov Kommunes læringsreform omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående tema 
på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. 
 
Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens 
overordnede fokus er på trivsel og læring. 
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3,3

3,3

3,3

3,2

3,1

1 2 3 4 5

Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit
barn til at føle sig tryg og glad (n=2376)

Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe
et godt forhold til dit barn (n=2366)

Lærernes og pædagogernes indsats for at 
udvikle dit barns evne til at indgå … (n=2350)

Lærernes og pædagogernes indsats for at
udfordre dit barn fagligt (n=2366)

Lærernes og pædagogernes indsats for at
udvikle dit barns selvstændighed (n=2346)

Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe
et godt socialt klima i klassen (n=2347)

Dit barns faglige udbytte af undervisningen
(n=2372)

Lærernes og pædagogernes indsats for at
motivere dit barn til at lære mere (n=2372)

Skolens indsats for at begrænse mobning
(n=2276)

Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe
ro og orden i klassen (n=2319)

Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe 
en skoledag med … (n=2325)

Lærernes og pædagogernes indsats for at 
tilrettelægge undervisningen… (n=2325)

Den hjælp dit barn får til lektier og faglig
fordybelse (n=2193)

Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte 
mål for læring … (n=2304)

Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte 
undervisningen væk fra … (n=2319)

Meget utilfreds Meget tilfreds

78 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

UDVALGTE SPØRGSMÅL 

Højest ligger lærernes og pædagogernes 
indsats for at få barnet til at føle sig 
tryg og glad samt indsatsen for at skabe 
et godt forhold til barnet. 

Lavest ligger lærernes og pædagogernes 
indsats for at sætte mål for læring, som 
knytter sig til barnet og indsatsen for at 
flytte undervisningen væk fra skolens 
område. 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer inden for læringsreformstemaet der har betydning for, om forældrene 
samlet set har en høj tilfredshed med skolen. 

 

METODE 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 

 

 



GRIBSKOV KOMMUNE 2015 80 

FIRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Sociale 
Kompetencer 
 
• At udvikle dit barns 

selvstændighed. 
• At udvikle dit barns 

evne til at indgå i 
sociale sammenhænge. 

• At få dit barn til at føle 
sig tryg og glad. 

• At skabe et godt 
forhold til dit barn. 
 

Faglige Resultater 
 
• At udfordre dit barn 

fagligt. 
• At motivere dit barn til 

at lære mere. 
• At tilrettelægge 

undervisningen i 
forhold til dit barns 
behov. 

• At sætte mål for 
læring, som knytter sig 
specifikt til dit barn. 

• Dit barns faglige 
udbytte af 
undervisningen. 

• Den hjælp dit barn får 
til lektier og faglig 
fordybelse. 

Varieret Skoledag 
 
• At skabe en skoledag 

med motion og 
bevægelse. 

• At flytte undervisningen 
væk fra skolens 
område. 
 

Socialt Miljø 
 
• At skabe ro og orden i 

klassen. 
• At skabe et godt socialt 

klima i klassen. 
• Skolens indsats for at 

begrænse mobning. 
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Faglige Resultater

Varieret Skoledag
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Lav Høj
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UDFORDRINGER I FORHOLD TIL FAGLIGE RESULTATER 

INDSATSKORT 

Udfordringer (indsats): 
Faglige Resultater er den faktor, 
der er flest udfordringer med. 
Faktoren har en høj betydning for 
den samlede tilfredshed, men en 
relativ lav tilfredshedsscore. Det 
forventes, at en indsats for at 
forbedre Faglige Resultater, vil 
have den største positive effekt på 
den samlede tilfredshed. 

Svagheder (observer): 
Det er vigtigt at være opmærksom 
på udviklingen i tilfredsheden og 
betydningen af Socialt Miljø, da 
denne faktor har en forholdsvis lav 
score. Hvis betydningen af Socialt 
Miljø stiger en smule, forventes det 
at have en negativ effekt på den 
samlede tilfredshed. 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

Opsamling 
 
De spørgsmål i læringsreformen, som har den højeste vurdering, er ‘lærernes og pædagogernes indsats 
for at få barnet til at føle sig tryg og glad’ samt ‘indsatsen for at skabe et godt forhold til barnet’. Modsat 
får spørgsmålene om ‘lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig til 
barnet’ samt ‘indsatsen for at flytte undervisningen væk fra skolens område’ den laveste vurdering. 
 
Indsatskortet for læringsreformen viser, at der er udfordringer i forhold til de Faglige Resultater, som har 
en høj betydning for den samlede tilfredshed, mens den gennemsnitlige tilfredshed med Faglige 
Resultater ligger lavt. 
Ydermere skal man observere faktoren Socialt Miljø, da denne faktor potentielt kan blive en fremtidig 
udfordring. 
 

82 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Der er udfordringer med 

faktoren Undervisning. 
En indsats på dette 
område, forventes at 
have den største 
positive effekt på den 
samlede tilfredshed. 

- Det er vigtigt at 
observere De Fysiske 
Rammer. Hvis faktorens 
betydning for den 
samlede tilfredshed 
stiger, kan De Fysiske 
Rammer blive en 
udfordring i fremtiden. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højest tilfredshed med 

Bjørnehøjskolen og 
Sankt Helene Skole. 
Lavest tilfredshed med 
Gribskolen. 

- Tilfredsheden blandt 
forældre med børn i 
indskolingen samt 6. 
klasse er højest. Den 
laveste tilfredshed med 
skolen er blandt 
forældre med børn i 8. 
klasse. 

SKOLE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 64% af forældrene er 

tilfredse med barnets 
skole. 

- Højest er forældrenes 
tilfredshed med 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at få barnet til at føle 
sig tryg og glad’. 
Forældrene er mindst 
tilfredse med 
‘indeklimaet’ og 
‘lærernes og 
pædagogernes indsats 
for at flytte 
undervisningen væk fra 
skolens område’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Skolevalg/skoleskifte: 

Næsten 9 ud af 10 
forældre har børn i 
distriktsskolen – Det, at 
det netop er 
distriktsskolen, er 
sammen med skolens 
placering i forhold til 
nærområdet det mest 
afgørende  for valget af 
skole. Cirka halvdelen af 
forældrene overvejer at 
skifte skole – de fleste 
til en 
friskole/privatskole. 

- Læringsreform: Der er 
udfordringer i forhold til 
faktoren Faglige 
resultater samt 
potentielle udfordringer i 
forhold til Socialt miljø. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

05. SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

- Elevernes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

04 
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3%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=858, gns=3,6) 2010 (n=894, gns=3,6)
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65% AF ELEVERNE ER TILFREDSE MED DERES SKOLE 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN 

65% af eleverne er 'Meget tilfredse' 
eller 'Tilfredse' med deres skole. 

12% af eleverne er 'Utilfreds' eller 
'Meget utilfreds' med deres skole. 

Sammenligningsgrundlaget fra 2010 består kun af besvarelser fra elever i 7.-9. 
klasse. 
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29%

16%

14%

23%

17%

42%

56%

58%

49%

44%

19%

20%

21%

18%

29%

7%

5%

5%

6%

6%

5%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Med sammenholdet i din
klasse (n=863, gns=3,9)

Med at gå i skole (n=869,
gns=3,8)

Med din egen indsats i
undervisningen (n=848,

gns=3,8)

Sikkerheden i trafikken
mellem skolen og dit hjem

(n=806, gns=3,8)

Lærernes indsats for at
hjælpe dig til at være en
god ven og have det godt

sammen med andre
(n=792, gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(1)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

‘Sammenholdet i din klasse’ får 
den højeste vurdering af eleverne. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(2)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

9%

7%

19%

13%

15%

55%

56%

40%

47%

44%

26%

27%

27%

28%

25%

7%

7%

8%

9%

12%

6%

3%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Alt i alt med
undervisningen (n=852,

gns=3,6)

Med dit faglige udbytte af
undervisningen (n=834,

gns=3,6)

Lærernes indsats for at
gøre noget ved mobning,

konflikter og drillerier
(n=788, gns=3,6)

Lærernes indsats for at
lytte til de forslag, du
kommer med (n=809,

gns=3,6)

Lærernes indsats for at
hjælpe dig og udvikle dig
fagligt (n=849, gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(3)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

17%

11%

7%

12%

6%

40%

41%

44%

43%

43%

23%

33%

33%

21%

32%

14%

9%

12%

16%

12%

6%

6%

4%

8%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Med anvendelsen af IT i
undervisningen (n=849,

gns=3,5)

Med den hjælp du får til
lektier og faglig fordybelse

(n=822, gns=3,4)

Lærernes indsats for at
skabe ro og orden (n=856,

gns=3,4)

Skolens skolegård,
boldbaner mv. (n=822,

gns=3,4)

Skolens fysiske rammer
samlet set, ude og inde

(n=837, gns=3,3)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN 
(4)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Tilfredsheden med ‘omfanget 
af motion og bevægelse i 
skoledagen’ vurderes lavest. 

17%

10%

6%

6%

5%

35%

39%

35%

34%

15%

21%

26%

38%

25%

23%

15%

18%

15%

23%

30%

12%

8%

5%

13%

27%

0% 25% 50% 75% 100%

Den del af undervisningen,
der sker uden for skolen

(n=824, gns=3,3)

Skolens lokaler, møbler,
plads mv.  (n=863,

gns=3,2)

Lærernes indsats for at
gøre undervisningen

spændende og interessant
(n=857, gns=3,2)

Indeklima (n=861, gns=3)

Med omfanget af motion og
bevægelse i skoledagen

(n=853, gns=2,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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Lærernes indsats for at skabe ro og orden

Den del af undervisningen, der sker uden for
skolen, fx udflugter i skoven eller til museer

Lærernes indsats for at gøre undervisningen
spændende og interessant

Skolens skolegård, boldbaner mv. (de
fysiske rammer ude)

Skolens lokaler, møbler, plads mv. (de
fysiske rammer inde)

Lærernes indsats for at gøre noget ved
mobning, konflikter og drillerier

Sikkerheden i trafikken mellem skolen og dit
hjem

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (1) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - ELEVUNDERSØGELSE 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget. 

Her ligger Gribskov under niveauet 
for landstallene 2014 
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Lærernes indsats for at lytte til de forslag, du
kommer med

Lærernes indsats for at hjælpe dig og udvikle
dig fagligt (fx hjælpe dig med det, du har

svært ved og med at lære nye ting)

Lærernes indsats for at hjælpe dig til at være
en god ven og have det godt sammen med

andre

Hvor tilfreds er du samlet set med din skole?

Alt i alt med undervisningen

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (2) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - ELEVUNDERSØGELSE 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget. 

På disse spørgsmål ligger Gribskov 
på niveau med landstallene fra 
2014 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 65% af eleverne er 

tilfredse med skolen. 

- Eleverne er mest 
tilfredse med 
‘sammenholdet i 
klassen’. 

- Eleverne er mindst 
tilfredse med ‘omfanget 
af motion og bevægelse 
i skoledagen’. 

- Generelt ligger enten 
elevernes tilfredshed i 
Gribskov under eller på 
niveau med landstallene 
fra 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

05. SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

- Elevernes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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Total (n=858)

Bjørnehøjskolen (n=133)

Gilbjergskolen (n=216)

Gribskolen (n=149)

Nordstjerneskolen (n=259)

Sankt Helene Skole (n=60)

10. klasse Gribskov (n=41)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds
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HØJESTE TILFREDSHED MED BJØRNEHØJSKOLEN – 
LAVESTE TILFREDSHED MED 10. KLASSE GRIBSKOV 

SAMLET ELEVTILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER 

10. klasse Gribskov eksisterede ikke i 2010 og har derfor ikke nogen tal fra den 
gang (jf. Det indledende metodeafsnit). 

Eleverne på Bjørnehøjskolen og 
Gilbjergskolen er mest tilfredse 
med deres skole. 

Eleverne på 10. klasse Gribskov 
er mindst tilfredse med deres 
skole. 
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Total (n=858)

7. klasse (n=274)

8. klasse (n=320)

9. klasse (n=214)

10. klasse (n=41)

Specialklasse (n=9)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds

95 

HØJESTE TILFREDSHED HOS ELEVERNE I SPECIALKLASSE 
OG 7. KLASSE 

SAMLET ELEVTILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN 

Der findes ikke historik for 10. klasse og specialklasse, da disse ikke var med i 
2010-undersøgelsen. 

Tilfredsheden er størst blandt elever 
i 7. klasse og specialklasse. 

Der er lavest tilfredshed blandt 
eleverne i 10. klasse. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højeste tilfredshed 

blandt elever på 
Bjørnehøjskolen og 
Gilbjergskolen. 

- Laveste tilfredshed 
blandt eleverne på 10. 
klasse Gribskov. 

- Højeste tilfredshed 
blandt eleverne i 7. 
klasse og specialklasse. 

SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 65% af eleverne er 

tilfredse med skolen. 

- Eleverne er mest 
tilfredse med 
‘sammenholdet i 
klassen’. 

- Eleverne er mindst 
tilfredse med ‘omfanget 
af motion og bevægelse 
i skoledagen’. 

- Generelt ligger enten 
elevernes tilfredshed i 
Gribskov under eller på 
niveau med landstallene 
fra 2014. 

 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

05. SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

- Elevernes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om eleverne samlet set har en høj tilfredshed 
med skolen. 

 

METODE 

- Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme 
faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende 
faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge 
tæt heropad. 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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FIRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Fysiske Rammer 
 
• Skolens lokaler, 

møbler, plads mv.  
• Indeklima. 
• Skolens skolegård, 

boldbaner mv.  
• Skolens fysiske rammer 

samlet set, ude og 
inde. 
 

Socialt Miljø 
 
• Med sammenholdet i 

din klasse. 
• Lærernes indsats for at 

hjælpe dig til at være 
en god ven og have det 
godt sammen med 
andre. 
 

Skoledagen 
 
Lærernes indsats for: 
• At skabe ro og orden. 
• At gøre undervisningen 

spændende og 
interessant. 

• At hjælpe dig og udvikle 
dig fagligt. 

• At gøre noget ved 
mobning, konflikter og 
drillerier. 

• At lytte til de forslag, 
du kommer med. 
 

• Med omfanget af 
motion og bevægelse i 
skoledagen. 

• Med den hjælp du får til 
lektier og faglig 
fordybelse. 

• Med anvendelsen af IT i 
undervisningen. 

• Sikkerheden i trafikken 
mellem skolen og dit 
hjem. 

• Den del af 
undervisningen, der 
sker uden for skolen. 

Undervisning 
 
• Med at gå i skole. 
• Med dit faglige udbytte 

af undervisningen. 
• Med din egen indsats i 

undervisningen. 
• Alt i alt med 

undervisningen. 
 



GRIBSKOV KOMMUNE 2015 

UndervisningSocialt Miljø

Fysiske Rammer

Skoledagen

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

G
e
n
n
e
m

s
n
it
li
g
e
 t

il
fr

e
d
s
h
e
d
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Lav Høj
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UNDERVISNING HAR STØRST BETYDNING FOR DEN 
SAMLEDE TILFREDSHED 

INDSATSKORT 

Styrker (fortsæt): 
Undervisning er den faktor, der 
har  størst betydning for elevernes 
samlede tilfredshed med skolen.  
Faktoren får en vurdering over 
gennemsnittet. Det er vigtigt at 
fastholde eller øge nuværende 
tilfredshedsniveau. 

Svagheder (observer): 
Det er vigtigt at være opmærksom 
på udviklingen i tilfredsheden og 
betydningen af Fysiske Rammer, 
da den har en forholdsvis lav score. 
Hvis betydningen af denne faktor 
stiger, forventes det at have en 
relativ stor negativ effekt på den 
samlede tilfredshed. 

Udfordringer (indsats): 

Skoledagen er den faktor, der er 
flest udfordringer med. Faktoren har 
en høj betydning for den samlede 
tilfredshed. En indsats for at 
forbedre Skoledagen forventes at 
have den største positive effekt på 
den samlede tilfredshed. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Undervisningen er en 

styrke og det 
nuværende 
tilfredshedsniveau skal 
fastholdes. 

- Der er udfordringer med 
faktoren Skoledagen. En 
indsats her forventes at 
have den største 
positive effekt. 

- Det er vigtigt at 
observere faktoren 
Fysiske rammer, da den 
er en potentiel 
udfordring. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højeste tilfredshed 

blandt elever på 
Bjørnehøjskolen og 
Gilbjergskolen. 

- Laveste tilfredshed 
blandt eleverne på 10. 
klasse Gribskov. 

- Højeste tilfredshed 
blandt eleverne i 7. 
klasse og specialklasse. 

 

SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 65% af eleverne er 

tilfredse med skolen. 

- Eleverne er mest 
tilfredse med 
‘sammenholdet i 
klassen’. 

- Eleverne er mindst 
tilfredse med ‘omfanget 
af motion og bevægelse 
i skoledagen’. 

- Generelt ligger enten 
elevernes tilfredshed i 
Gribskov under eller på 
niveau med landstallene 
fra 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
skolen? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed  med skolen 
på tværs af skoler. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med skolen 
på tværs af klassetrin. 

05. SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Elevernes samlede 

tilfredshed med skolen. 

- Elevernes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af skolen. 

- Elevernes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

- Sammenligning med 
forælderundersøgelsen. 

 

04 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

Tema: Læringsreform 
 
Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, 
der relaterer sig til læringsreformen. 
 
Gribskov Kommunes læringsreform omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående tema 
på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. 
 
Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens 
overordnede fokus er på trivsel og læring. 
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3,9

3,8
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3,6

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,2

2,4

1 2 3 4 5

Med sammenholdet i din klasse (n=863)

Med at gå i skole (n=869)

Med din egen indsats i undervisningen (n=848)

Lærernes indsats for at hjælpe dig til at være
en god ven og have det godt sammen med…

Alt i alt med undervisningen (n=852)

Med dit faglige udbytte af undervisningen
(n=834)

Lærernes indsats for at gøre noget ved
mobning, konflikter og drillerier (n=788)

Lærernes indsats for at lytte til de forslag, du
kommer med (n=809)

Lærernes indsats for at hjælpe dig og udvikle
dig fagligt (fx hjælpe dig med det, du har…

Med den hjælp du får til lektier og faglig
fordybelse (n=822)

Lærernes indsats for at skabe ro og orden
(n=856)

Den del af undervisningen, der sker uden for
skolen, fx udflugter i skoven eller til museer…

Lærernes indsats for at gøre undervisningen
spændende og interessant (n=857)

Med omfanget af motion og bevægelse i
skoledagen (n=853)

Meget utilfreds Meget tilfreds
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TEMA: LÆRINGSREFORM 

UDVALGTE SPØRGSMÅL 

Tilfredsheden er højest ved 
‘sammenholdet i klassen’, ‘med at gå i 
skole’ samt ‘med egen indsats i 
undervisningen’. 

Lavest er tilfredsheden med ‘omfanget 
af motion og bevægelse’. 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer indenfor læringsreformstemaet der har betydning for, om eleverne 
samlet set har en høj tilfredshed med skolen. 

 

METODE 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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FIRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Socialt Miljø 
 
• Med sammenholdet i 

din klasse 
• Lærernes indsats for at 

hjælpe dig til at være 
en god ven og have det 
godt sammen med 
andre 

• Lærernes indsats for at 
gøre noget ved 
mobning, konflikter og 
drillerier 
 

Faglige Resultater 
 
• Med dit faglige udbytte 

af undervisningen 
• Med den hjælp du får til 

lektier og faglig 
fordybelse 

• Alt i alt med 
undervisningen 

• Lærernes indsats for at 
skabe ro og orden 

• Lærernes indsats for at 
gøre undervisningen 
spændende og 
interessant 

• Lærernes indsats for at 
hjælpe dig og udvikle 
dig fagligt  

• Lærernes indsats for at 
lytte til de forslag, du 
kommer med 
 

Varieret Skoledag 
 
• Med omfanget af 

motion og bevægelse i 
skoledagen 

• Den del af 
undervisningen, der 
sker uden for skolen 

Trivsel 
 
• Med at gå i skole 
• Med din egen indsats i 

undervisningen 
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Faglige Resultater

Socialt Miljø

Trivsel

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

G
e
n
n
e
m

s
n
it
li
g
e
 t

il
fr

e
d
s
h
e
d

Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj
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OPMÆRKSOM PÅ DE FAGLIGE RESULTATER 

INDSATSKORT 

Svagheder (observer): 
Det er vigtigt at være opmærksom 
på udviklingen i tilfredsheden og 
betydningen af Varieret Skoledag, 
da den har en lav tilfredshedsscore. 
Hvis betydningen af denne faktor 
stiger, forventes det at have en 
relativ stor negativ effekt på den 
samlede tilfredshed. 

Udfordringer (indsats): 
Faglige Resultater er den faktor, 
der er flest udfordringer med. 
Faktoren har en høj betydning for 
den samlede tilfredshed. En indsats 
for at forbedre Faglige Resultater 
forventes at have den største 
positive effekt på den samlede 
tilfredshed. 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM  

Opsamling 
 
Højest tilfredshed på spørgsmålene vedrørende tilfredshed med ‘sammenholdet i klassen’, ‘med at gå i 
skole’ og ‘med egen indsats i undervisningen’. Laveste tilfredshed med spørgsmålet om ‘omfanget af 
motion og bevægelse i skoledagen’. 
 
Indsatskortet viser, at der med fordel kan laves en indsats med Faglige Resultater, da det er en faktor 
med høj betydning for den samlede tilfredshed og lav tilfredshedsscore. Faktoren Varieret Skoledag kan 
potentielt i fremtiden blive en udfordring. 
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Content slide, two columns with image 

05. SAMMENLIGNING AF FORÆLDER- OG 
ELEVUNDERSØGELSEN 

Tema: Sammenligning af forælder- og elevundersøgelsen 
 
Gribskov Kommune ønsker at vide, om de unge og deres forældre, oplever den samme tilfredshed. 
 
På de følgende sider, fremgår derfor en sammenligning af forælder- og elevundersøgelsen, på de 
spørgsmål, der er stillet i begge undersøgelser. 
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05. SAMMENLIGNING MELLEM FORÆLDER- OG 
ELEVUNDERSØGELSE  (1) 

SAMLET TILFREDSHED 

13%

51%

21%

12%

4%

13%

52%

23%

9%

3%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Forældre (n=2377, gns=3,6) Elever (n=858, gns=3,6)

Der er stort set ingen forskel i andelen af 
'Meget tilfredse' og 'Tilfredse' elever og 
forældre.  

En lidt større andel af forældrene (16%) er 
'Utilfredse' eller 'Meget utilfredse' med 
skolen end andelen af elever (12%). 
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3,8

3,3

3,4

3,5

3,2

3,3

3

3,5

3,4

3,6

3,4

1 2 3 4 5

Skoledag med motion og
bevægelse

Trafiksikkerheden mellem
skole og hjem

Skolens fysiske rammer
samlet set

Skolens udendørsområder

Faglig udfordring

Skolens indendørsområder

Flytte undervisningen væk
fra skolen

Indeklimaet

Anvendelse af IT i
undervisningen

Den hjælp, barnet får til
lektier og faglig fordybelse

Barnets faglige udbytte

Lærernes indsats for at
skabe ro og orden i klassen

Forældre Elever

Meget utilfreds Meget tilfreds
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05. SAMMENLIGNING MELLEM FORÆLDER- OG 
ELEVUNDERSØGELSE (2) 

SAMMENLIGNING AF GENNEMSNIT FORÆLDRE VS. ELEVER 

Spørgsmålene, der indgår i grafen, er spørgsmål på tværs af 
forælderundersøgelsen og elevundersøgelsen, hvor spørgsmålene er ens 
(spørgsmålene kan dog have forskellige formuleringer i de to undersøgelser, men 
betydningen er den samme). 

Den største forskel er på spørgsmålene 
angående ‘skoledag med motion’ og 
‘trafiksikkerheden mellem skole og 
hjem’. 

Der er ingen forskel på 
spørgsmålet om ‘lærernes indsats 
for at skabe ro og orden i klassen’. 
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Content slide, two columns with image 

05. SAMMENLIGNING AF FORÆLDER- OG 
ELEVUNDERSØGELSEN  

Opsamling  
 
Den samlede tilfredshed med skolen mellem forældrene og eleverne er på samme niveau. Tilfredsheden 
ligger henholdsvis på 64% (forældre) og 65% (elever). 
 
Den største forskel i de sammenlignelige spørgsmål er på spørgsmålene om ‘skoledag med motion og 
bevægelse’ og ‘trafiksikkerheden mellem skole og hjem’. Der er ingen forskel i forhold til spørgsmålet om 
‘lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen’. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Undervisningen er en 

styrke og det 
nuværende 
tilfredshedsniveau skal 
fastholdes. 

- Udfordringer med 
faktoren Skoledagen og 
en indsats her forventes 
at have den største 
positive effekt. 

- Det er vigtigt at 
observere faktoren 
Fysiske rammer, da den 
er en potentiel 
udfordring. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Højeste tilfredshed 

blandt elever på 
Bjørnehøjskolen og 
Gilbjergskolen. 

- Laveste tilfredshed 
blandt eleverne på 10. 
klasse Gribskov. 

- Højeste tilfredshed 
blandt eleverne i 7. 
klasse og specialklasse. 

 

SKOLE - ELEVUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 65% af eleverne er 

tilfredse med skolen. 

- Eleverne er mest 
tilfredse med 
sammenholdet i klassen. 

- Eleverne er mindst 
tilfredse med omfanget 
af motion og bevægelse 
i skoledagen. 

- Generelt ligger enten 
elevernes tilfredshed i 
Gribskov under eller på 
niveau med landstallene 
fra 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreformen: Der er 

udfordringer i forhold til 
de Faglige resultater og 
potentielle fremtidige 
udfordringer med 
faktoren Varieret 
skoledag. 

- Sammenligning mellem 
forældrenes besvarelser 
og elevernes besvarelser 
viser ingen stor forskel. 
Den største forskel 
mellem forældre og 
elever kan findes i 
spørgsmålet om 
skoledag med motion og 
bevægelse. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med FO’en 
på tværs af alle FO’er. 

06. FO: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med FO’en. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af FO’en. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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8 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED FO’EN 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FO 

24%

56%

14%

5%

1%

24%

55%

14%

6%

2%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=1153, gns=4) 2010 (n=1448, gns=3,9)

80% af forældrene er 'Meget tilfredse' eller 
'Tilfredse' med FO’en. Det er en stigning 
på 1% i forhold til 2010. 

6% af forældrene er 'Utilfredse' eller 
'Meget utilfreds' med FO’en. Det er et fald 
på 2% i forhold til 2010. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING FO'EN 
(1)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Forældrene er mest tilfredse med 
‘dit barns trivsel i FO’ og ‘FO’ens 
indsats for at få barnet til at føle 
sig tryg og glad’. 

31%

29%

26%

28%

30%

54%

53%

57%

51%

46%

12%

14%

12%

17%

14%

2%

3%

4%

3%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns trivsel i FO
(n=1151, gns=4,1)

FOens/ fritidshjemmets
indsats for at få dit barn til

at føle sig tryg og glad
(n=1139, gns=4,1)

Omgangstonen mellem
børn og voksne (n=1127,

gns=4)

FOens imødekommenhed,
når der er bekymring om
dit barn (n=1009, gns=4)

Aktiviteterne i
FOen/fritidshjemmet
(n=1149, gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING FO'EN 
(2)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

26%

23%

21%

20%

20%

47%

51%

49%

46%

49%

18%

14%

20%

27%

21%

7%

9%

7%

5%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Dit barns fysiske aktivitet
mens det er i

FO/fritidshjem (n=1140,
gns=3,9)

FOens/ fritidshjemmets
udendørsfaciliteter
(n=1150, gns=3,8)

Personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer (n=1112,

gns=3,8)

Dialogen og samarbejdet
mellem dit barns skole og
FO/fritidshjem (n=1034,

gns=3,8)

Personalets indsats for at
håndtere af drillerier,
konflikter og mobning

mellem børnene (n=1078,
gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING FO'EN 
(3)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

19%

17%

19%

16%

12%

45%

48%

46%

54%

47%

28%

27%

25%

19%

37%

5%

5%

7%

9%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Personalets indsats for at
tage udgangspunkt i dit
barns behov (n=1078,

gns=3,7)

Personalets indsats for at
skabe kontakt mellem dit
barn og de øvrige børn

(n=1044, gns=3,7)

Dialogen og samarbejdet
om dit barn mellem

FO/fritidshjem og dig/jer
som forældre (n=1102,

gns=3,7)

FOens/ fritidshjemmets
fysiske rammer samlet set

(n=1152, gns=3,7)

Din egen indsats i
samarbejdet mellem FO og
hjem (n=1093, gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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17%

15%

15%

11%

10%

10%

50%

47%

50%

44%

42%

33%

17%

23%

15%

25%

28%

45%

11%

12%

13%

16%

14%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

FOens/ fritidshjemmets
fysiske rammer indendørs

(n=1151, gns=3,6)

Den generelle information
fra FO (n=1135, gns=3,6)

Trafiksikkerheden mellem
hjem og FO/fritidshjem

(n=1103, gns=3,5)

FOens indeklima (n=1115,
gns=3,4)

Omgangstonen mellem
børnene (n=1115,

gns=3,4)

Mulighederne for som
forældre at påvirke

dagligdagen i
FOen/fritidshjemmet
(n=906, gns=3,4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING FO’EN 
(4)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Forældrene er mindst tilfredse 
med ‘FO’ens indeklima’, 
‘omgangstonen mellem børnene’ 
og ‘mulighederne for som 
forældre at påvirke dagligdagen i 
FO’en/fritidshjemmet’. 
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4,0
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3,9

3,9

1 2 3 4 5

FOens/ fritidshjemmets
udendørsfaciliteter

(skolegård/legeplads, boldbaner
mv.)

Hvor tilfreds er du samlet set med
dit barns FO/fritidshjem?

Dit barns fysiske aktivitet mens det
er i FO/fritidshjem

FOens/ fritidshjemmets indsats for
at få dit barn til at føle sig tryg og

glad

Aktiviteterne i FOen/fritidshjemmet

Personalets indsats for at udvikle
dit barns sociale kompetencer

Personalets indsats for at skabe
kontakt mellem dit barn og de

øvrige børn

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (1) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - FO 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget. 

På disse tre spørgsmål ligger 
Gribskov på samme niveau som 
landstal 2014. 

Gribskov 2015 ligger kun over 
landstal 2014 på spørgsmålet om 
‘FO’ens udendørsfaciliteter’. 

Herefter ligger Gribskov under 
landstallene fra 2014. 
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3,9
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Personalets indsats for at tage
udgangspunkt i dit barns behov

Dialogen og samarbejdet mellem dit
barns skole og FO/fritidshjem

Personalets indsats for at håndtere
af drillerier, konflikter og mobning

mellem børnene

Trafiksikkerheden mellem hjem og
FO/fritidshjem

FOens/ fritidshjemmets fysiske
rammer indendørs (lokaler,

inventar, plads mv.)

Dialogen og samarbejdet om dit
barn mellem FO/fritidshjem og dig-

jer som forældre

Gribskov 2015 Landstal 2014

Meget utilfreds Meget tilfreds
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SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (2) 

SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV 2015 - FO 

Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget. 

Gribskov ligger her under niveauet 
på landstal 2014. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med FO’en 
på tværs af alle FO’er. 

FO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er 

tilfredse eller meget 
tilfredse med FO’en. Det 
er en stigning på 1% 
siden 2010. 

- Højest tilfredshed med 
barnets trivsel i FO og 
FO’ens indsats for at få 
barnet til at føle sig tryg 
og glad. Lavest 
tilfredshed med FO’ens 
indeklima, omgangstonen 
mellem børnene og 
mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i FO’en. 

- På størstedelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under 
landstallene fra 2014 i 
forhold til tilfredshed. Den 
samlede tilfredshed ligger 
på samme niveau som 
landstal 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med FO’en 
på tværs af alle FO’er. 

06. FO: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med FO’en. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af FO’en. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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HØJ TILFREDSHED MED FO SANKT HELENE VEJBY – 
LAVESTE TILFREDSHED MED FO GILBJERG GILLELEJE OG 
FO NORDSTJERNEN HELSINGE 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF FO’ER 

4

4,3

4,2

4,2

4,1

4

4

3,9

3,7

3,7

3,9

4

4

4,4

4

4,1

3,8

4

3,3

4

1 2 3 4 5

Total (n=1153)

FO Sankt Helene Vejby (n=72)

FO Nordstjerne Ramløse (n=94)

FO Bjørnehøjskolen (n=201)

FO Sankt Helene Tisvilde (n=84)

FO Gilbjerg Blistrup (n=113)

FO Gribskolen Esrum (n=90)

FO Gribskolen Græsted (n=126)

FO Gilbjerg Gilleleje (n=244)

FO Nordstjerne Helsinge (n=129)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds

Størst tilfredshed med FO Sankt Helene 
Vejby. 

Mindst tilfredshed med FO Gilbjerg 
Gilleleje og FO Nordstjernen Helsinge. 
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4

4

4,1

4

3,9

3,8

3,9

3,9

4,1

4

4

3,9

3,8

3,9

1 2 3 4 5

Total (n=1153)

0.klasse (n=206)

1. klasse (n=231)

2. klasse (n=224)

3. klasse (n=198)

4. klasse (n=182)

5. klasse (n=110)

2015 2010

Meget utilfreds Meget tilfreds

125 

LILLE VARIATION I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF 
KLASSETRIN 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN 

Højest tilfredshed blandt 
forældre med børn i 1. klasse. 

Lavest tilfredshed blandt 
forældre med børn i 4. klasse. 



GRIBSKOV KOMMUNE 2015 

Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Høj tilfredshed med FO 

Sankt Helene Vejby. 
Lavest tilfredshed med 
FO Gilbjerg Gilleleje og 
FO Nordstjernen 
Helsinge. 

- Der er en lille variation i 
den samlede tilfredshed 
med FO på tværs af 
klassetrin. Højest ligger 
tilfredsheden blandt 
forældre med børn i 1. 
klasse og lavest blandt 
forældre med børn i 4. 
klasse. 

FO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er 

tilfredse eller meget 
tilfredse med FO’en. Det 
er en stigning på 1% 
siden 2010. 

- Højest tilfredshed med 
barnets trivsel i FO og 
FO’ens indsats for at få 
barnet til at føle sig tryg 
og glad. Lavest 
tilfredshed med FO’ens 
indeklima, omgangstonen 
mellem børnene og 
mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i FO’en. 

- På størstedelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under 
landstallene fra 2014 i 
forhold til tilfredshed. Den 
samlede tilfredshed ligger 
på samme niveau som 
landstal 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med FO’en 
på tværs af alle FO’er. 

06. FO: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med FO’en. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af FO’en. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed 
med FO’en. 

 

METODE 

- Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme 
faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende 
faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge 
tæt heropad. 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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TRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Pædagogisk Indsats 

 
• Aktiviteterne i 

FO’en/fritidshjemmet. 
• Dit barns fysiske aktivitet 

mens det er i FO/fritidshjem. 
• Personalets indsats for at 

udvikle dit barns sociale 
kompetencer. 

• FO’ens/ fritidshjemmets 
indsats for at få dit barn til at 
føle sig tryg og glad. 

• Personalets indsats for at 
håndtere af drillerier, 
konflikter og mobning mellem 
børnene. 

• Personalets indsats for at 
skabe kontakt mellem dit 
barn og de øvrige børn. 

• Personalets indsats for at 
tage udgangspunkt i dit barns 
behov. 

• Dit barns trivsel i FO. 
• Omgangstonen mellem børn 

og voksne. 
• Omgangstonen mellem 

børnene. 

 

Fysiske Rammer 
 
• FO’ens/ fritidshjemmets 

fysiske rammer indendørs. 
• FO’ens/ fritidshjemmets 

udendørsfaciliteter. 
• FO’ens indeklima. 
• Trafiksikkerheden mellem 

hjem og FO/fritidshjem. 
• FO’ens/ fritidshjemmets 

fysiske rammer samlet set. 

 

Dialog 
 
• FO’ens imødekommenhed, 

når der er bekymring om dit 
barn. 

• Mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i 
FO’en/fritidshjemmet. 

• Dialogen og samarbejdet om 
dit barn mellem 
FO/fritidshjem og dig/jer som 
forældre. 

• Dialogen og samarbejdet 
mellem dit barns skole og 
FO/fritidshjem. 

• Den generelle information fra 
FO. 

• Din egen indsats i 
samarbejdet mellem FO og 
hjem. 
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Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj
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OBS PÅ DIALOG OG FYSISKE RAMMER 

INDSATSKORT 

Styrker (fortsæt): 
Den Pædagogiske Indsats er den 
faktor, der har størst betydning for 
den samlede tilfredshed med 
klubben.  
Faktoren får en vurdering over 
gennemsnittet. Det er vigtigt at 
fastholde eller øge nuværende 
tilfredshedsniveau. 

Svagheder (observer): 
Det er vigtigt at være opmærksom 
på udviklingen i tilfredsheden og 
betydningen af Dialog og Fysiske 
Rammer, da begge har en 
forholdsvis lav tilfredshedsscore. 
Hvis betydningen af disse faktorer 
stiger i fremtiden, kan de blive en 
udfordring. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Socialt miljø/aktiviteter 

er en styrke. Det er 
vigtigt at fastholde 
nuværende niveau. 

- Dialog og Fysiske 
rammer er svagheder. 
Det er vigtigt at være 
opmærksom på 
udviklingen i 
betydningen af disse 
faktorer. 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Høj tilfredshed med FO 

Sankt Helene Vejby. 
Lavest tilfredshed med 
FO Gilbjerg Gilleleje og 
FO Nordstjernen 
Helsinge. 

- Der er en lille variation i 
den samlede tilfredshed 
med FO på tværs af 
klassetrin. Højest ligger 
forældre med børn i 1. 
klasse og lavest 
forældre med børn i 4. 
klasse. 

FO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er 

tilfredse eller meget 
tilfredse med FO’en. Det 
er en stigning på 1% 
siden 2010. 

- Højest tilfredshed med 
barnets trivsel i FO og 
FO’ens indsats for at få 
barnet til at føle sig tryg 
og glad. Lavest 
tilfredshed med FO’ens 
indeklima, omgangstonen 
mellem børnene og 
mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i FO’en. 

- På størstedelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under 
landstallene fra 2014 i 
forhold til tilfredshed. Den 
samlede tilfredshed ligger 
på samme niveau som 
landstal 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
FO’en? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med FO’en 
på tværs af alle FO’er. 

06. FO: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med FO’en. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af FO’en. 

- Forældrenes tilfredshed 
sammenlignet med 
landstal fra 2014 (Kun 
sammenlignelige 
spørgsmål er medtaget). 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM 

Tema: Læringsreform 
 
Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, 
der relaterer sig til læringsreformen. 
 
Gribskov Kommunes Læringsreform. omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående 
tema på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. 
 
Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens 
overordnede fokus er på trivsel og læring. 
 

133 
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TEMA: LÆRINGSREFORM 

UDVALGTE SPØRGSMÅL 

4,1

4,1

4,0

3,9

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,4

1 2 3 4 5

Dit barns trivsel i FO (n=1151)

FOens/ fritidshjemmets indsats for
at få dit barn til at føle sig tryg og

glad (n=1139)

Omgangstonen mellem børn og
voksne (n=1127)

Aktiviteterne i FOen/fritidshjemmet
(n=1149)

Dit barns fysiske aktivitet mens
det er i FO/fritidshjem (n=1140)

Personalets indsats for at udvikle
dit barns sociale kompetencer

(n=1112)

Personalets indsats for at håndtere
af drillerier, konflikter og mobning

mellem børnene (n=1078)

Personalets indsats for at tage
udgangspunkt i dit barns behov

(n=1078)

Personalets indsats for at skabe
kontakt mellem dit barn og de

øvrige børn (n=1044)

Omgangstonen mellem børnene
(n=1115)

Meget utilfreds Meget tilfreds

‘Barnets trivsel i FO’en’ og ‘FO’ens 
indsats for at få barnet til at føle sig 
tryg og glad’ er de spørgsmål 
vedrørende læringsreformen, der får 
den højeste vurdering af forældrene. 

‘Omgangstonen mellem børnene’ er 
det spørgsmål vedrørende 
læringsreformen, der får den laveste 
vurdering af forældrene. 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer indenfor læringsreformstemaet der har betydning for, om forældrene 
samlet set har en høj tilfredshed med FO. 

 

METODE 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Læring 

 
• Aktiviteterne i FOen/fritidshjemmet. 
• Dit barns fysiske aktivitet mens det er i 

FO/fritidshjem. 
• Personalets indsats for at udvikle dit barns 

sociale kompetencer. 

 

Trivsel 

 
• FOens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til 

at føle sig tryg og glad. 
• Personalets indsats for at håndtere af drillerier, 

konflikter og mobning mellem børnene. 
• Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit 

barn og de øvrige børn. 
• Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit 

barns behov. 
• Dit barns trivsel i FO. 
• Omgangstonen mellem børn og voksne. 
• Omgangstonen mellem børnene. 
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Betydning for den samlede tilfredshed
Lav Høj
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INDSATS PÅ TRIVSEL 

INDSATSKORT 

Muligheder (Tilpas): 
Tilfredsheden med faktoren Læring 
er over gennemsnittet, men faktoren 
har en relativ lav betydning for den 
samlede tilfredshed. Hvis Lærings 
betydning for den samlede 
tilfredshed stiger, så kan det 
potentielt blive en styrke. 

Udfordringer (indsats): 
Trivsel er den faktor, der er flest 
udfordringer med. Faktoren har en 
relativ høj betydning for den 
samlede tilfredshed og har samtidig 
en forholdsvis lav tilfredshedsscore. 
En indsats for at forbedre Trivsel 
forventes at have den største 
positive effekt på den samlede 
tilfredshed. 
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Content slide, two columns with image 

TEMA: LÆRINGSREFORM  

Opsamling  
 
Spørgsmålene om ‘Dit barns trivsel i FO’en’ og ‘FO’ens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad’ 
får den højeste vurdering af forældrene. Spørgsmålet om omgangstonen mellem børnene får derimod den 
laveste vurdering. 
 
Til trods for at to spørgsmål, der indgår i Trivselsfaktoren i Indsatskortet, scorer højest, så viser 
indsatskortet, at Trivsel er den største udfordring i forhold til læringsreformen - dette skyldes, at de 
øvrige spørgsmål i faktoren får en relativ lav vurdering af forældrene. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Socialt miljø/aktiviteter 

er en styrke. Det er 
vigtigt at fastholde 
nuværende niveau. 

- Dialog og Fysiske 
rammer er svagheder. 
Det er vigtigt at være 
opmærksom på 
udviklingen i 
betydningen af disse 
faktorer. 

 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Høj tilfredshed med FO 

Sankt Helene Vejby. 
Lavest tilfredshed med 
FO Gilbjerg Gilleleje og 
FO Nordstjernen 
Helsinge. 

- Der er en lille variation i 
den samlede tilfredshed 
med FO på tværs af 
klassetrin. Højest ligger 
forældre med børn i 1. 
klasse og lavest 
forældre med børn i 4. 
klasse. 

FO: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 80% af forældrene er 

tilfredse eller meget 
tilfredse med FO’en. Det 
er en stigning på 1% 
siden 2010. 

- Højest tilfredshed med 
barnets trivsel i FO og 
FO’ens indsats for at få 
barnet til at føle sig tryg 
og glad. Lavest 
tilfredshed med FO’ens 
indeklima, omgangstonen 
mellem børnene og 
mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i FO’en. 

- På størstedelen af 
spørgsmålene ligger 
Gribskov under 
landstallene fra 2014 i 
forhold til tilfredshed. Den 
samlede tilfredshed ligger 
på samme niveau som 
landstal 2014. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform: Trivsel 

er en udfordring. En 
indsats for at forbedre 
tilfredsheden med 
Trivsel forventes at have 
den største positive 
effekt på den samlede 
tilfredshed med FO’en. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med klubben 
på tværs af alle klubber. 

07. KLUB: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af klubben. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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23%

61%

13%

0%

2%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=145, gns=4)
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8 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED KLUBBEN 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUB 

84% af forældrene er 'Meget 
tilfredse' eller 'Tilfredse' med 
klubtilbuddet. 

Kun 2% af forældrene er 
'Meget utilfredse' med 
klubtilbuddet. 
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11%

24%

38%

28%

0% 10% 20% 30% 40%

3-5 gange om ugen eller mere (n=23)

1-2 gange om ugen (n=51)

En gang imellem, men ikke hver uge (n=81)

Aldrig (n=61)

142 

KLUBBEN BLIVER BRUGT SJÆLDENT ELLER ALDRIG 

HVOR TIT KOMMER DIT BARN NORMALT I KLUBBEN? 

De fleste børn (66%) kommer 
sjældent eller aldrig i klubben. 
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34%

29%

26%

29%

26%

56%

55%

59%

53%

52%

8%

12%

10%

13%

19%

3%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Aktiviteterne i klubben
(n=143, gns=4,2)

Dit barns trivsel i
fritidsklubben (n=145,

gns=4,1)

Fritidsklubbens indsats for
at få dit barn til at føle sig

tryg og glad (n=137,
gns=4,1)

Fritidsklubbens fysiske
rammer indendørs (n=135,

gns=4,1)

Fritidsklubbens udendørs
faciliteter (n=136, gns=4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
KLUBBEN (1) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

Højest tilfredshed med 
‘Aktiviteterne i klubben’. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
KLUBBEN (2)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

27%

24%

25%

27%

22%

52%

57%

52%

43%

53%

17%

16%

19%

27%

21%

3%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Den generelle information
fra fritidsklubben (n=143,

gns=4)

Omgangstonen mellem
børn og voksne (n=121,

gns=4)

Personalets indsats for at
udvikle dit barns sociale
kompetencer (n=119,

gns=4)

Fritidsklubbens
imødekommenhed, når der
er bekymring om dit barn

(n=84, gns=4)

Personalets indsats for at
håndtere konflikter,
drillerier og mobning

mellem børnene (n=116,
gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
KLUBBEN (3)  

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

22%

20%

18%

16%

18%

55%

52%

50%

49%

45%

18%

22%

28%

31%

29%

5%

6%

3%

4%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Fritidsklubbens fysiske
rammer samlet set (n=137,

gns=3,9)

Dit barns fysiske aktivitet
mens det er i fritidsklubben

(n=130, gns=3,9)

Personalets indsats for at
tage udgangspunkt i dit
barns behov (n=117,

gns=3,8)

Fritidsklubbens indeklima
(n=113, gns=3,8)

Personalets indsats for at
skabe kontakt mellem dit
barn og de øvrige børn

(n=121, gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
KLUBBEN (4) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

21%

12%

12%

12%

12%

39%

57%

36%

43%

35%

34%

17%

48%

34%

50%

3%

9%

7%

4%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dialogen og samarbejdet
om dit barn mellem

fritidsklubben og dig/jer
som forældre (n=97,

gns=3,7)

Trafiksikkerheden mellem
skole og fritidsklub (n=134,

gns=3,6)

Mulighederne for som
forældre at påvirke

dagligdagen i fritidsklubben
(n=83, gns=3,5)

Omgangstonen mellem
børnene (n=122, gns=3,5)

Din egen indsats i
samarbejdet mellem

fritidsklubben og hjem
(n=113, gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
KLUBBEN (5) 

FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

11%

14%

11%

40%

33%

52%

43%

43%

18%

4%

8%

11% 8%

0% 25% 50% 75% 100%

Dialogen og samarbejdet
mellem dit barns skole og

fritidsklubben (n=83,
gns=3,5)

Dit barns mulighed for at
læse lektier i fritidsklubben

(n=106, gns=3,5)

Trafiksikkerheden mellem
hjem og fritidsklub (n=132,

gns=3,5)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

Lavest tilfredshed med 
‘Trafiksikkerheden mellem 
hjem og klubben’. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med klubben 
på tværs af alle klubber. 

KLUB: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er 

tilfredse med klubben. 
Men størstedelen af 
brugerne bruger kun 
klubben sjældent eller 
aldrig. 

- Størst tilfredshed med 
‘Aktiviteterne i klubben’. 

- Lavest tilfredshed med 
‘Trafiksikkerheden 
mellem hjem og 
fritidsklub’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med klubben 
på tværs af alle klubber. 

07. KLUB: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af klubben. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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FORHOLDSVIS HØJ TILFREDSHED MED 
FRITIDSKLUBBERNE… 

DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLUBBER 

Tilfredsheden er højest 
blandt forældrene med 
børn i HUC Fritidsklub. 

4

4,1

3,9

1 2 3 4 5

Total (n=145)

HUC Fritidsklub (n=89)

Karlsminde fritidsklub (n=56)

Meget utilfreds Meget tilfreds
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… MEN MANGE BENYTTER IKKE KLUBBERNE SÆRLIG OFTE 

KRYDS MELLEM HVOR TIT KOMMER DIT BARN I KLUBBEN OG KLUB LOKATIONER 

10%

18%

50%

23%

11%

27%

30%

32%

0% 25% 50% 75% 100%

3-5 gange om ugen eller mere

1-2 gange om ugen

En gang imellem, men ikke hver uge

Aldrig

Karlsminde fritidsklub (n=80) HUC Fritidsklub (n =136)

73% af forældrene med børn i 
Karlsminde Fritidsklub og 62% med børn 
i HUC Fritidsklub kommer ‘enten en gang 
imellem, men ikke hver uge’ eller ‘aldrig’ 
i klubben. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 

 

- Tilfredsheden med 
klubben er høj, men 
mange benytter ikke 
klubben særlig ofte. 

- Dog benyttes HUC, som 
også har den højeste 
tilfredshed, mere end 
Karlsminde. 

KLUB: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er 

tilfredse med klubben. 
Men størstedelen af 
brugerne bruger kun 
klubben sjældent eller 
aldrig. 

- Størst tilfredshed med 
‘Aktiviteterne i klubben’. 

- Lavest tilfredshed med 
‘Trafiksikkerheden 
mellem hjem og 
fritidsklub’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med klubben 
på tværs af alle klubber. 

07. KLUB: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af klubben. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed 
med klubben. 

 

METODE 

- Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme 
faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende 
faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge 
tæt heropad. 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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FIRE UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Fysiske rammer 
 
• Fritidsklubbens fysiske 

rammer indendørs. 
• Fritidsklubbens 

udendørs faciliteter. 
• Fritidsklubbens 

indeklima. 
• Fritidsklubbens fysiske 

rammer samlet set. 
 

Trafiksikkerhed 
(INSIGNIFIKANT) 
 
• Trafiksikkerheden 

mellem skole og 
fritidsklub. 

• Trafiksikkerheden 
mellem hjem og 
fritidsklub. 
 

Socialt 
miljø/aktiviteter 
 
Personalets indsats for: 
• At udvikle dit barns sociale 

kompetencer. 
• At håndtere konflikter, 

drillerier og mobning 
mellem børnene. 

• At skabe kontakt mellem 
dit barn og de øvrige børn. 

• At tage udgangspunkt i dit 
barns behov. 
 

• Aktiviteterne i klubben. 
• Dit barns fysiske aktivitet 

mens det er i 
fritidsklubben. 

• Dit barns mulighed for at 
læse lektier i fritidsklubben. 

• Fritidsklubbens indsats for 
at få dit barn til at føle sig 
tryg og glad. 

• Dit barns trivsel i 
fritidsklubben. 

• Omgangstonen mellem 
børn og voksne. 

• Omgangstonen mellem 
børnene. 

• Den generelle information 
fra fritidsklubben. 
 

Dialog og 
samarbejde 
(INSIGNIFIKANT) 
 
• Fritidsklubbens 

imødekommenhed, når 
der er bekymring om 
dit barn. 

• Mulighederne for som 
forældre at påvirke 
dagligdagen i 
fritidsklubben. 

• Dialogen og 
samarbejdet om dit 
barn mellem 
fritidsklubben og 
dig/jer som forældre. 

• Dialogen og 
samarbejdet mellem dit 
barns skole og 
fritidsklubben. 

• Din egen indsats i 
samarbejdet mellem 
fritidsklubben og hjem. 
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Socialt 
Miljø/Aktiviteter

Fysiske Rammer
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj
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SOCIALT MILJØ/AKTIVITETER HAR DEN STØRSTE 
BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED 
KLUBBEN 

INDSATSKORT 

Styrke (fortsæt): 
Socialt Miljø/Aktiviteter er den 
faktor, der har  størst betydning for 
den samlede tilfredshed med 
klubben.  
Faktoren får en vurdering over 
gennemsnittet. Det er vigtigt at 
fastholde eller øge nuværende 
tilfredshedsniveau. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Socialt miljø/aktiviteter 

er en styrke, og det er 
vigtigt at fastholde det 
høje tilfredshedsniveau.  

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Tilfredsheden med 

klubben er høj, men 
mange benytter ikke 
klubben særlig ofte. 

- Dog benyttes HUC, som 
også har den højeste 
tilfredshed, mere end 
Karlsminde. 

KLUB: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er 

tilfredse med klubben. 
Men størstedelen af 
brugerne bruger kun 
klubben sjældent eller 
aldrig. 

- Størst tilfredshed med 
‘Aktiviteterne i klubben’. 

- Lavest tilfredshed med 
‘Trafiksikkerheden 
mellem hjem og 
fritidsklub’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Hvad kan der fokuseres 

på, for at forbedre den 
samlede tilfredshed med 
klubben? 

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed  med klubben 
på tværs af alle klubber. 

07. KLUB: INDHOLD 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- Forældrenes samlede 

tilfredshed med klubben. 

- Forældrenes samlede 
tilfredshed med diverse 
områder af klubben. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform. 

04 
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Content slide, two columns with image 

 TEMA: LÆRINGSREFORM 

Tema: Læringsreform 
 
Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, 
der relaterer sig til læringsreformen. 
 
Gribskov Kommunes læringsreform omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående tema 
på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. 
 
Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens 
overordnede fokus er på trivsel og læring. 

159 
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4,1
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3,9

3,9

3,8

3,7

3,5

3,5

1 2 3 4 5

Aktiviteterne i klubben (n=143)

Dit barns trivsel i fritidsklubben
(n=145)

Fritidsklubbens indsats for at få dit
barn til at føle sig tryg og glad

(n=137)

Omgangstonen mellem børn og
voksne (n=121)

Personalets indsats for at udvikle
dit barns sociale kompetencer

(n=119)

Personalets indsats for at håndtere
konflikter, drillerier og mobning

mellem børnene (n=116)

Dit barns fysiske aktivitet mens
det er i fritidsklubben (n=130)

Personalets indsats for at tage
udgangspunkt i dit barns behov

(n=117)

Personalets indsats for at skabe
kontakt mellem dit barn og de

øvrige børn (n=121)

Omgangstonen mellem børnene
(n=122)

Dit barns mulighed for at læse
lektier i fritidsklubben (n=106)

Meget utilfreds Meget tilfreds
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TEMA: LÆRINGSREFORM 

UDVALGTE SPØRGSMÅL 

‘Aktiviteterne i klubben’ og 
‘Dit barns trivsel i klubben’ 
scorer højest… 

…personalets indsats placerer 
sig på midten. 

Nederst ligger ‘omgangstonen 
mellem børnene’ og ‘Dit 
barns mulighed for at læse 
lektier i fritidsklubben’. 
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METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE 
FOKUSOMRÅDER 

FORMÅL 

- Vi ønsker at vide, hvilke faktorer indenfor Læringsreform.temaet der har betydning for, om forældrene 
samlet set har en høj tilfredshed med institutionen. 

 

METODE 

- Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for 
forældrenes tilfredshed. 

- Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan 
identificeres. 

 

SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET 

- Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre 
hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. 
Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire 
områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, 
med de enkelte spørgsmål. 
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TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER 
IDENTIFICERET 

Læring 

 
• Aktiviteterne i klubben. 
• Dit barns fysiske aktivitet mens det er i 

fritidsklubben. 
• Dit barns mulighed for at læse lektier i 

fritidsklubben. 
 

Trivsel 

 
• Fritidsklubbens indsats for at få dit barn til at føle 

sig tryg og glad. 
• Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale 

kompetencer. 
• Personalets indsats for at håndtere konflikter, 

drillerier og mobning mellem børnene. 
• Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit 

barn og de øvrige børn. 
• Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit 

barns behov. 
• Dit barns trivsel i fritidsklubben. 
• Omgangstonen mellem børn og voksne. 
• Omgangstonen mellem børnene. 
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Betydning for den samlede tilfredshed

Lav Høj
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FORTSÆT MED TRIVSEL 

INDSATSKORT 

Styrke (fortsæt): 
Trivsel er den faktor, der har  
størst betydning for den samlede 
tilfredshed med klubben.  
Faktoren får en vurdering over 
gennemsnittet. Det er vigtigt at 
fastholde eller øge nuværende 
tilfredshedsniveau. 
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Content slide, with fact box 

FOKUSOMRÅDER 
 
- Socialt miljø/aktiviteter 

er en styrke, og det er 
vigtigt at fastholde det 
relativt høje 
tilfredshedsniveau.  

RESULTATER PÅ 
TVÆRS 
 
- Tilfredsheden med 

klubben er høj, men 
mange benytter ikke 
klubben særlig ofte. 

- Dog benyttes HUC, som 
også har den højeste 
tilfredshed, mere end 
Karlsminde. 

KLUB: KONKLUSIONER 

SAMLEDE 
RESULTATER 
 
- 84% af forældrene er 

tilfredse med klubben. 
Men størstedelen af 
brugerne bruger kun 
klubben sjældent eller 
aldrig. 

- Størst tilfredshed med 
‘Aktiviteterne i klubben’. 

- Lavest tilfredshed med 
‘Trafiksikkerheden 
mellem hjem og 
fritidsklub’. 

 

01 02 03 
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TEMAER 
 
- Læringsreform: Trivsel 

er en styrke, og det er 
vigtigt at fastholde det 
nuværende niveau. 

04 
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08. GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE 

Gribskov Ungdomsskole 
 
På de følgende sider vises elevernes tilfredshed med Gribskov Ungdomsskole. 
 
Først vises en oversigt over hvilke af Gribskov Ungdomsskoles lokationer, som eleverne benytter. Dernæst 
vises den samlede tilfredshed med Gribskov Ungdomsskole og herefter elevernes tilfredshed opdelt på 
Gribskov Ungdomskoles lokationer. 
 
Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte spørgsmål efterfulgt af 
illustrationer af den konkrete fordeling af svar til hvert spørgsmål. 

165 
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ELEVERNES BENYTTELSE AF DE FORSKELLIGE ADRESSER 

GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE HAR FEM ADRESSER. HVOR KOMMER DU? 

* Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor eleverne 
har haft mulighed for at sætte flere kryds. 

315 af de adspurgte folkeskoleelever 
i 7.-9. klasse angiver, at de benytter 
mindst en af de fem adresser, som 
Gribskov Ungdomsskole har.  

64%

31%

9%

4%

2%

0% 25% 50% 75%

HUC i Helsinge (n=202)

Karlsminde i Græsted (n=98)

Ungdomskulturhuset Remisen i Gilleleje
(n=28)

Ungdomshuset i Helsinge (også kaldet U-
huset) (n=14)

Motocrossbanen i Højelt (n=6)
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NÆSTEN 9 UD AF 10 ELEVER ER TILFREDSE MED 
UNGDOMSSKOLEN 

ELEVERNES SAMLEDE TILFREDSHED MED GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE 

30%

57%

12%

1%

0%

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

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

2015 (n=289, gns=4,2)

87% af eleverne er 'Meget tilfredse' 
eller 'Tilfredse' med Gribskov 
Ungdomsskole. 

1% af eleverne er 'Utilfredse' med 
Gribskov Ungdomsskole. 

Spørgmålet er kun besvaret af elever, som kommer i Gribskov Ungdomsskole. Det 
samme gør sig gældende for de følgende sider. 
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4,2

4,2

4,2

4,2

4,0

3,8

1 2 3 4 5

Total (n=289)

Karlsminde i Græsted (n=92)

HUC i Helsinge (n=187)

Ungdomshuset i Helsinge (også
kaldet U-huset) (n=13)

Ungdomskulturhuset Remisen i
Gilleleje (n=21)

Motocrossbanen i Højelt (n=5)

Meget utilfreds Meget tilfreds
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HØJ TILFREDSHED MED KARLSMINDE, HUC OG 
UNGDOMSHUSET 

TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF LOKATIONER 

Tilfredsheden med Gribskov 
Ungdomsskole vurderes højt af 
eleverne. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
UNGDOMSSKOLEN (1) 

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

35%

32%

29%

25%

23%

48%

48%

50%

53%

56%

14%

16%

19%

20%

19%

2%

3%

2%

1%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Ungdomsklubben, som et
sted, hvor du kan være
sammen med venner og

lære andre unge at kende
(n=285, gns=4,2)

Aktiviteterne i
Ungdomsklubben (n=275,

gns=4,1)

Udbuddet af
ungdomsskolehold (n=192,

gns=4)

Aktiviteter på de
ungdomsskolehold, du

benytter (n=215, gns=4)

Din egen indsats for at gøre
de hold, du deltager i, til

gode hold (n=182, gns=4)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

‘Ungdomsklubben, som et sted, 
hvor man kan være sammen 
med venner og lære andre 
unge at kende’ får den højeste 
vurdering af eleverne. 
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
UNGDOMSSKOLEN (2)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

28%

33%

20%

20%

23%

48%

31%

58%

57%

52%

18%

35%

18%

18%

19%

4%

0%

4%

5%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

De voksnes indsats for at
gøre noget ved mobning,
konflikter og drillerier, når
de opstår (n=249, gns=4)

Aktiviteter på de Cirkus
Kanutski hold, der tilbydes i

Ungdomskolen (n=136,
gns=3,9)

Gribskov Ungdomsskoles
indeklima (temperatur,

luftforhold og lugt) (n=277,
gns=3,9)

Gribskov Ungdomsskoles
indendørsrammer (lokaler,

møbler, plads) (n=283,
gns=3,9)

De voksnes indsats for at få
alle med i fællesskabet

(n=270, gns=3,9)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
UNGDOMSSKOLEN (3)  

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

24%

20%

20%

22%

30%

46%

53%

50%

47%

26%

26%

24%

27%

26%

42%

2%

3%

2%

3%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

Din mulighed for at være
med til at udvikle

aktiviteter i
Ungdomsklubben (n=247,

gns=3,9)

Det, du lærer via din
deltagelse i

Ungdomsskolehold (n=199,
gns=3,9)

Din mulighed for indflydelse
på hvad og hvordan du

lærer på holdene (n=183,
gns=3,9)

De voksnes indsats for at
motivere dig til at prøve

noget nyt (n=265,
gns=3,8)

Det, du lærer via din
deltagelse i Cirkus Kanutski

hold (n=126, gns=3,8)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds
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TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING 
UNGDOMSSKOLEN (4) 

FORDELING AF ELEVERNES TILFREDSHED 

Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig 
tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises 
sidst. 

19%

17%

24%

12%

25%

54%

51%

36%

54%

22%

17%

29%

35%

31%

49%

9%

2%

2%

2%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Gribskov Ungdomsskoles
udendørs områder (n=276,

gns=3,8)

Din egen indsats for at gøre
Ungdomsklubben til et godt

sted at være (n=248,
gns=3,8)

Aktiviteter på de Musical
hold, der tilbydes i

Ungdomsskolen (n=132,
gns=3,8)

Din egen indsats for at gøre
Ungdomsskolen til en god
ungdomsskole (n=181,

gns=3,8)

Det, du lærer via din
deltagelse i Musical hold

(n=110, gns=3,7)

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

Lavest tilfredshed med ‘Det, 
man lærer via deltagelse i 
Musical hold’. 
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 OPSAMLING: GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE 

Opsamling: Gribskov Ungdomsskole 
 
315 af de adspurgte folkeskoleelever i 7.-9. klasse angiver, at de benytter mindst en af de fem adresser, 
som Gribskov Ungdomsskole har.  
 
Elever, som benytter Gibskov Ungdomsskole er generelt tilfredse. 
 
På tværs af lokationer er der en lille variation i forhold til tilfredsheden med Gribskov Ungdomsskole, 
hvor: 
- Karlsminde i Græsted, HUC i Helsinge og Ungdomshuset i Helsinge (U-huset) scorer 4,2 
- Ungdomskulturhuset Remisen i Gilleleje scorer 4,0  
- Motocrossbanen i Højelt scorer 3,8.  
 
Eleverne vurderer spørgsmålet ‘Ungdomsklubben, som et sted, hvor man kan være sammen med venner 
og lære andre unge at kende’ højt. Modsat vurderes spørgsmålet ‘det, man lærer via deltagelse i Musical 
hold’ lavt af eleverne. 

173 
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BILAG: VEJLEDNING TIL INDSATSKORT 

174 

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 faktorers betydning for den sam lede tilfredshed. Størst effekt 

opnås ved at gøre en indsats på de faktorer, der er vist under ”Udfordringer”, og fastholde faktorer vist under ”Styrker”. 

 

Efter indsatskortet følger en side med de enkeltspørgsmål, der samlet udgør de temaer, der fremgår i indsatskortet. Det afsnit fremgår som "Faktorer i detal-

jer". Brug afsnittet ”Faktorer i detaljer” samt ”De 5 højeste og 5 laveste vurderinger” for at orientere jer omkring hvilke enkeltspørgsmål på faktorer under 

”Udfordringer”, der specifikt kan arbejdes med for at øge tilfredsheden. 

 

Vigtigt! Dette er ikke en facitliste for, hvad I skal arbejde med. Indsatskortet kan bruges som inspiration i dialogen om hvilke faktorer, I med fordel kan arbej-

de med fremadrettet. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante faktorer (dvs. faktorer som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng 

med forældrenes samlede tilfredshed ) ikke bliver illustreret i selve indsatskortet.  

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 faktorer under 

”Muligheder”, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav be-

tydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse 

faktorer, kan ”Muligheder” dog blive til ”Styrker”. 

 Høj 
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Styrker 

(fortsæt) 
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Svagheder 

(observer) 

Muligheder 

(tilpas) 
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End slide 
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