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Indsatsplan for Avedøre SFO1  

 
Forældretilfredshed 2018 

 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed den pædagogiske indsats 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

- Vi vil synliggøre vores pædagogiske 

praksis. 

 

 

 

 

 

- Dette vil vi gøre for bedre at kunne 

synliggøre de aktiviteter vi laver over 

for forældre og andre 

samarbejdspartnere. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
- Hver måned udsender lederen et 

nyhedsbrev. 

- Ca. hver uge udsender afdelingerne et 

lille skriv mm. om ugen der gik. 

 
 
 

 
- Måling i næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 

 
Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

- Afholdelse af forældremøde for hele 

SFO’en. 

 

 

 

 

- Vi har ikke tradition for at afholde 

fælles forældremøder for hele SFOen. 

Med dette nye tiltag vil vi bringe 

viden og indsigt til forældrene på 

tværs af afdelingerne i den første del 

af mødet. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
- Afholde et forældremøde i efteråret 

2019, hvor der samtidig er valg til 

forældrerådet jf. vision Hvidovre 

Kommune. 

 

- Måling i næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 
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- Vi starter samlet og derefter bliver 

mødet opdelt i afdelinger. 

 

 
 

 
 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

- Afholdelse af forældrearbejdsdag. 

 

 

 

 

- Vi oplever en stærkt engageret 

forældregruppe som meget gerne vil 

hjælpe også med det praktiske. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
- Vi afholder en forældrearbejdsdag, 

hvor familierne kan komme, lære 

hinanden at kende samtidig med at vi 

får ordnet diverse praktiske ting. Vi 

spiser sammen bagefter. 

 

 

 

- Måling i næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 

 

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøglesen 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

- Alle børn giver hånd, når de møder og 

når de går. 

 

 

 

 

- Alle børn skal når de møder på SFO 

tjekke sig ind på Tabulex. Samtidig 

skal de sige hej til den voksen som 

den dag, passer telefonen, og sender 

børn hjem, altså SFOens ansigt ud ad 

til, lige den dag. Med det nye ”giv 

hånd” tiltag, håber vi at opnå en 

bedre kontakt med de mange børn vi 

har, og få en bedre fornemmelse for, 

om de har haft en god dag i skolen, 

og på SFOen. 

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 
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- I indgangspartiet på alle SFO-

afdelinger hænger et opslag med det 

billede af den som børnene skal sige 

goddag og farvel til. Vi har også 

informeret alle forældre om at vi er 

påbegyndt dette tiltag. 

 
 

- Vi vil jævnligt evaluere på 

personalemøderne, spørge børnene 

f.eks. når vi har børnemøder på 

afdelingerne, for at høre hvad 

børnene mener. 

 
 


