
   

 

                                                      

 

  

 

  

 

 

Handleplan  i  forbindelse med  forældretilfredshedsundersøgelse  2021  

 

Klub: Danalund Ungdomshus 

Handleplan vedrørende tilfredshed med aktiviteterne i klubben    

Overskrift: Hvad vil vi? 

1.  Vi  arbejder  på  introdage  både  for  forældre  og  børn  med  fokus  på  5-6årgang.  

2.  Vi  har  opsøgende  pædagoger  som  en  arbejdsopgave   

3.  Vi  har  sat  en  drengeklub  i  vandet   

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

1.  For at styrke vores forældresamarbejde og imødekomme ønsket om bedre 

kommunikation.  

2.  For at sikre ingen børn falder udenfor fællesskabet og  får hjælp til at finde de  

venner og aktiviteter der kan  få dem til at trives.  

3.  For at balancer vores pigeklub og tilbyde noget til de drenge der ikke  falder ind i 

vores normal udbud  af  aktiviteter.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

1.  Vi vil invitere  dem til  flere arrangementer, som er særligt henvendt til mindre  

grupper og årgange.  

2.  Vi har en  specifikke arbejdsopgave  som  er opsøgende  pædagogik, således at man  

ikke er låst i et rum eller en aktivitet,  men i stedet facilitere børnene rundt i klubben.   

3.   Vi har lavet en klub i klubben, med dedikere  pædagoger der har ansvar for at  

samle og aktivere drenge klubbens medlemmer  

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

1.  Se kan  måle på  hvor stor forældre tilslutning der er til disse arrangementer. Vi er 

nået målet  når den information der er tilgængelig,  tilfredsstiller vores 

forældregruppe.  

2.  Når vi ser at børn der ellers har været ensomme  eller udenfor nu på eget initiativ  

deltager i aktiviteter, arrangementer og fællesskabet.  

3.  Vi vil måle på  fremmødet og  følgeskabet blandt de unge. Der vil være  faste  

evaluering punkter.  
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Handleplan vedrørende tilfredshed med de voksne i klubben  

Overskrift: Hvad vil  vi?  

1.  Vi  inviterer  forældre  til  at  deltage  i  info-forældremøder  både  de  generelle  samt  

dem  for  større  ture  ud  af  huset.  Vi  vil  prøve  at  lave  årgangsmøder  med  

forældregrupperne)  

2.  Vi  vil  have  flere  familier  til  at  bruge  Aula  til  at  finde  information  

3.  Kvartals  temaer   

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

1.  Det vil skabe større indsigt og tilslutning, blandt forældre, som  derved også vil  

bedre udstyret til at skabe  følgeskab blandt deres børn  og unge.  

2.  Så vi sikre os at flest muligt får mulighed  for at deltage og skabe gode oplevelser 

sammen med  andre børn og de voksne i klubben.  

3.  Det vil  være med  til at gøre pædagoger i stand til at yde  den støtte og vejledning, 

for vores børn og unge. Samt give dem indsigt i medlemmerne verden og hverdag.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

1.  Vi vil fastsætte datoer for årlige møder på vores årshjul, der vil gøre  det nemmere 

for forældre at planlægge deres deltagelse. Vores tur ansvarlige voksne vil  

bestræbe sig på at holde vores infomøder relevante og i kort form så  flest  muligt får 

mulighed  for at deltage.  

2.  Ved  fortsat at dygtiggøre os i brugen af Aula  samt at have specifikke kollegaer der 

har ekspertviden omkring Aula som  andre kolleger kan trække på.  

3.  Vi har faste  møder med nyt pædagogisk materiale og  foredragsholdere og  

konsulenter udefra, der kan belyse vores blinde vinkler.  

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

1.  Vi vil se på  fremmødet blandt vores forældre og deres interesse i disse møder.  

2.  Når vi ikke længere finder Aula som et negativt punkt på vores 

tilfredshedsundersøgelse.  

3.  Vi laver løbende evalueringer af vores planlagte forløb, baseret på  en  model vi 

udvikler på.  

 

Handleplan vedrørende indendørs- og udendørsområder  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Vi  vil  appellere  til  at  kommunen,  på  baggrund  af  forældre  kommentarerne,  kigger  

nærmere  på  hvad  der  kan  gøres  ift.  Trafikken  til  og  fra  vores  tre  primære  skoler.   

Engstrand,  Dansborg  og  Langhøj  
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Baggrund: Hvorfor vil vi det?  

Uden undtagelse er kommentarerne møntet på områder der ligger helt uden for vores 

jurisdiktion. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil løbende minde forvaltningen om disse ønsker fra vores forældre. 

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

Når vejene til og fra skolerne er yderligere sikret og den næste tilfredshedsundersøgelse 

viser forældrene giver deres besyv. 

Handleplan vedrørende tilfredshed med samarbejdet mellem klub og hjem   

Overskrift: Hvad vil vi? 

1.  Vi  vil  styrke  kommunikationen  mellem  klub  og  hjem.  

2.  Flere  uformelle  møder  og  arrangementer   

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

1.  Fordi det er vigtigt for os at forældre og børn  har indsigt, det mener vi skaber større 

følgeskab.  

2.  For at give medarbejdere og  forældre  en  mulighed  for at mødes og lærer hinanden  

bedre at kende.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

1.  Vi vil presse yderligere på i vores brug af Aula, vores individuelle afdelinger for til  

opgave at komme  med nyhedsbreve.  

2.  Vi vil stille personale og lokaler til rådighed til  fx  fællesspisning, loppemarked  etc.  

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

1.  Det er et kontinuerligt arbejde, der vil have nye udfordringen  for hvert nyt år.  

2.  Følgeskab og  fremmøde antal vil sige om  der interesse  til denne slags interaktioner.  

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen  

Overskrift: Hvad vil vi? 

1.  bedre  udendørs  miljø  

2.  oprette  et  klubråd     

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

1.  et bredere tilbud  til aktivitet.  

2.  For at skabe  medlemsdemokrati  
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Handleplan: Hvordan vil  vi gøre det?  

1.  Klatre- Bouldering Væg eller stativ  

2.  Mdr. møder for de unge  får mulighed  for at komme  med  forslag og tage stilling til  

forskellige emner.  

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

1.  Hvis stativ eller væg bliver brugt,  vil det være en succes  

2.  Når vi ser stor tilslutning og rådet bliver fyldt op, og deltagerne  har indflydelse og  

ejerskab.  
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