Indsatsplan for SFO Frydenhøj (SFO1)
Forældretilfredshed 2018
(85% er tilfredse 4% utilfredse)

Indsatsplan vedr. tilfredshed den pædagogiske indsats
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

1.Personalets indsats for at skabe kontakt
mellem det enkelte barn og de øvrige børn.

1.Forældretilfredshedsundersøgelsen viser,
at der skal ydes en ekstra indsats hvad
angår enkelte børns kontakt til de øvrige
børn.
Dette område vil vi fortsat prioritere at
arbejde med, fordi det er vigtigt for trivslen,
at børn har en kontakt (en god ven) og gode
relationer til de øvrige børn.

2.Personalets indsats for at tage
udgangspunkt i det enkeltes barns behov

2. Vi vil arbejde for, at alle børn i sfo-en og
deres forældre har oplevelsen af, at der
tages udgangspunkt i det enkelte barns
behov.
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Med udgangspunkt i den fælles viden som
pædagogerne har opnået blandt andet på
relationskompetencekurset vil vi på
afdelingsmøderne gennemgå børnenes
individuelle behov.

Vi vil analysere BMV-ens resultater.

Vi vil videregive viden til hinanden og ud fra
en samlet vurdering styrke indsatsen for det
enkelte barn ved at rette et individuelt fokus
på barnets behov og på udviklingen af
barnets relationer til andre børn.

Kommende indsatser iværksættes i dialog og
samarbejde med forældrene.

Fremadrettet vil vi sammenligne BMV-ens
resultater med tidligere BMV- undersøgelser
for at analysere om indsatsen har virket.

Vi vil udarbejde en enkel børnemiljøvurdering
(BMV) i form af en spørgeskemaundersøgelse
som gennemføres to gange årligt med
børnene i sfo-en
eks. omhandlende trivslen og børnenes
relationer.
Vi vil ud fra en gennemgang af resultaternes
udsagn inddrage forældrene ved at tilbyde
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individuelle samtaler som skal bidrage til at
fremme samarbejdet.
Med udgangspunkt i det enkelte barns
udsagn fra BMV-en vil tilbyde forældrene
dialog om individuelle indsatser og mulige
tiltag. (Eksempel at etablere legerelationer
efter skole/sfo)

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

1.Dialogen og samarbejdet om dit barn
mellem sfo og dig som forælder.

1.Vi vil sikre, at forældrene oplever, at der
tilbydes en individuel dialog og samarbejde
om deres barns trivsel og udvikling.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Pædagogerne vil i forbindelse med
forældremøder, og skole-hjem-samtaler
indlede dialog med forældrene om
samarbejdets muligheder med sfo-en.

Vi vil ved forældremøder sikre, at forældrene
bliver spurgt og kan tilkendegive, om vi lever
op til deres forventninger i forhold til
samarbejdet.

Vi vil via Tabulex vedvarende orientere
forældrene om, at de altid er velkomne til at
rette henvendelse til personalet efter behov.

Vi vil næste gang i 2020 – hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen igen
foretages sammenligne med den tidligere
undersøgelse for at opnå et stadig bedre
resultater i fremtiden.

Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

1.De fysiske rammer indendørs - herunder
legetøj, lokaler, inventar, plads

1.Vi ønsker at leve bedre op til børn og
forældres forventninger i forhold til at skabe
nogle bedre optimale indendørs rammer.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Personalet vil forbedre den fysiske indretning
blandt andet i det store rum i Højen.

Vi vil synliggøre en ændret indretning og
spørge til børnenes opfattelse af det
indendørs miljø på børnerådsmøderne.
Vi vil informere forældrene via Sfo ens
nyhedsbreve og de nye ændringer
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I forbindelse med afholdelse af
børnerådsmøder, vil vi inddrage børnene i
forhold til indkøb af legetøj og indretningen.
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