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Indsatsplan for SFO Gungehus 
 

Forældretilfredshed 2018 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed den pædagogiske indsats 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer 

og det sociale fællesskab i børnegruppen, og 

sikre os at alle børn er inkluderet i det 

sociale fællesskab. Personalet skal medvirke 

aktivt til at skabe kontakt indbyrdes mellem 

børnene, så alle børn er en del af 

fællesskabet. 

Der er mange børn på SFO Gungehus der 

har sociale udfordringer, og børn der af 

forskellige årsager ikke trives.  

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

Vi vil skabe projekter/aktiviteter der styrker 

børnenes sociale kompetencer og børnenes 

sociale fællesskaber. 

 

 

Vi vil skabe en dagligdag hvor personalet er 

tæt på børnene, så de kan gribe ind over for 

uhensigtsmæssig adfærd. 

 

 

Vi vil lave en SPU på de børn der er i 

udfordringer. 

 

 

 

Ved at evaluere de forskellige aktivite-

ter/projekter. Opnåede vi det der er 

beskrevet i de enkelte aktiviteter/projekter 

omkring målene.  

 

Fungerer dagligdagen ud fra den vedtagne 

struktur/organisering. Er vi altid tæt på 

børnene så vi kan gribe ind. Har vi grebet 

ind på den rigtige måde.  

 

Er der lavet en SPU på de børn der er i 

udfordringer. Har de tiltag der blev besluttet 

i SPU’en ændret positivt på 

barnets/gruppens adfærd  

 

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem 

 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Forsætte med det gode formelle samarbejde 

vi har med forældrene i dagligdagen, på 

forældresamtaler og forældremøder. 

 

Vi vil udvide vores forældrearrangementer. 

Fordi forældresamarbejdet og dialogen med 

forældrene er meget vigtig for den pædago-

giske indsats på SFO’en. 

 

Fordi vi gennem dette vil styrke samarbejdet 

yderligere. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Holde kontinuerlige forældresamtaler med 

alle forældrene, og afsætte flere timer til 

samarbejdet med forældrene, ved blandt 

andet forældrearrangementer, den daglige 

forældrekontakt med mere 

 

 

Har der været afholdt forældresamtaler med 

alle forældrene. 

Har der været afholdt forældrearrange-

menter. 

Fungerer den daglige kontakt/dialog mellem 

forældre og personale. 
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Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Vi vil forsætte med, at forbedre de fysiske 

rammer indendørs og udendørs på afdelingen 

på skolen og i Gungehuset. 

 

 

 

 

 

24% af forældrene er utilfredse med de 

indendørs fysiske rammer, og 17% er 

utilfredse med udendørsfaciliteterne 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

De udendørs fysiske rammer på afdelingen 

på skolen er blevet forbedret markant siden 

sidste måling (asfaltsti, kunstbane).  

Tilbage står lige nu området omkring ”lille 

natur”). 

Indendørs er vi i gang med en bedre 

indretning i multirummet og de øvrige SFO 

lokaler. 

 

 

 

 

Ved at sikre at de beskrevne forbedringer 

bliver færdiggjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøglesen 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Forbedre svarprocenten yderligere næste 

gang.  

 

 

Forbedre tilfreds/meget tilfreds på alle de 

parameter vi har indflydelse på. 

 

 

Fordi en svarprocent på 62% på igen måde 

er tilfredsstillende. 

 

 

Fordi der på trods af en forbedring forsat er 

for mange der er utilfreds/meget. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Ved at styrke den pædagogiske indsats og 

tilfredsheden med samarbejdet mellem SFO 

og skole som beskrevet i indsatsplanen. 

 

Ved at de mål vi har beskrevet under måling 

er nået. 

 


