
   

 

    

 

                                                           

 

 

 

  

 

    

  

     

  

 

 

 

Handleplan i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse 2021 

SFO: Risbjergskolen SFO 

Handleplan vedrørende tilfredshed med den pædagogiske indsats  

Forældretilfredshedsundersøgelsens resultater er drøftet i skolens medarbejderudvalg, 

pædagogiske råd  og  forældrerådet.  

Forældrerådet besluttede på baggrund af  dette at fokusere på tre indsatsområder:  

Mobning og drilleri, fordeling af  medarbejderne i SFO’en og samarbejde  mellem skole og  
hjem  

 

Handleplan vedrørende tilfredshed med den pædagogiske indsats 

Overskrift: Hvad vil vi? 

Have øget fokus på personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene og  

SFO’ens indsats  for at begrænse  mobning.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Vi har sammenlagt to SFO-afdelinger, hvilket medfører, at der er mange børn på et stort 

område. Vi vil derfor understøtte, at børnene lærer hinanden at kende på tværs af klasser 

og årgange, samt at børnene bliver bedre til at være i og løse de konflikter, der kan opstå. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil arbejde med:  

−  forpligtende  fællesskaber på tværs af klasser og årgange.   

−  to  medarbejdere har hver dag til opgave at spotte børn,  som har det svært på  

dagen eller har brug  for hjælp til  at konfliktløse.  

−  tilbyde at nogen  medarbejdere kan komme på  ”fri  for mobberi”  kursus.  

−  vi laver flere  forskellige  aktiviteter,  som børnene kan  fordele sig ud på, så vi får 

spredt  børnene ud over et større område.  

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

Børnene søger voksne om hjælp.  

Børnene kan være i konfliktløsning.  

Børnene leger sammen på tværs af klasser og årgange.  

S i d e 1 | 2 



   

 

 

  

          

 

  

 

  

    

 

 

 

  

                

    

 

  

  

 

  

 

 

Handleplan vedrørende tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem 

Overskrift: Hvad vil vi? 

Dagligdags kommunikationen mellem hjem og SFO skal styrkes 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Medarbejderne oplever,  at forældrene har en  for stor forventning  til 

kommunikationsniveauet.  

Forældrene  oplever,  at der er for lidt og  for sen kommunikation  fra medarbejderne.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Forældrerådet laver en forventningsafstemning mellem SFO og forældregruppen.  

Kommunikationsstrategien for hele skolen/SFO.  

Informationstavle opsættes i SFO til generel information,  og overblik  over  hvilke  voksne,  

der arbejder i SFO’en  og årgangstilknytning.   

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

Færre beskeder til leder vedr. frustration over manglende kommunikation fra 

medarbejderne til forældre, samt reduktion i medarbejdernes frustration over 

forældreforventninger. 

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen 

Overskrift: Hvad vil vi? 

Sikre at de voksne er fordelt i SFO’en, så der er færre områder uden voksne og 

mulighed for flere aktiviteter. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Sikre et mangfoldigt og spændende fritidstilbud. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil arbejde struktureret, hvor hverdagen  er mere planlagt.  

Vi indfører aktivitetsperioder,  hvor børnene skal være i forpligtende  fællesskaber.  

Vi arbejder med  et større udvalg af tilbud,  børnene kan deltage i.  

Vi udnytter rammerne  mere til at få  aktiviteterne  –  og dermed børnene  –  spredt ud over 

området.  

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

Børnene vil gerne på SFO, og de vil gerne blive længere. 
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