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Indsatsplan for præstemoseskolens SFO1  

 
Forældretilfredshed 2018 

 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed den pædagogiske indsats 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Vi vil have fokus på at udvikle følgende: 

 

Vi vil have fokus på at tilbyde en fysisk 

pædagogisk aktivitet og en kreativ 

pædagogisk aktivitet om dagen. 

 

Vi vil have fokus på at skabe mulighed for at 

personalet kan drøfte de pædagogiske 

aktiviteters indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi det efterlyses af børn og forældre. 

Fordi vi gerne vil være en SFO, der har 

minimum to fælles aktiviteter om dagen, 

hvor vi har fokus på relationer og inklusion. 

 

Det vil vi fordi vi gerne vil udvikle på 

pædagogikken. Have en struktureret 

handleplan for SFO´ens aktiviteter i 

hverdagen. 

 

 

  

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 

Vi vil hver måned afholde et pædagogisk 

møde hvor vi ud fra pædagogiske 

betragtninger og den pædagogiske 

handleplan udarbejder en aktivitets plan for 

den kommende måned. 

 

 
 

 
 

Igennem dialog og kommunikation, med 

børn, forældre og hinanden som 

pædagogiske medarbejdere. 

 

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Styrke Kommunikationen mellem SFO og 

hjem. 

 

 

Vi finder det afgørende for vores 

pædagogiske grundlag at samarbejdet med 

forældrene bliver styrket. 
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Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Ved at bevidstgøre og forankre vigtigheden i 

forældresamarbejdets betydning i vores 

personalegruppe. 

 

En gang månedligt udsende nyhedsbrev om 

SFOens aktiviteter og dagligdag. 

 

Vi vil tilbyde et årligt forældremøde. 

 

 
 

 
 
 

Igennem dialog og kommunikation, med 

børn, forældre og hinanden som 

pædagogiske medarbejdere. 

Samt ved næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Vi vil støjdæmpe vores fællesområde og lave 

mere stille pædagogiske aktiviteter i dette 

område. 

 

 

 

 

 

Det opleves af børn, forældre og personale 

som et til tider støjfyldt område. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 

Indhente hjælp til pædagogisk at kunne får 

fagpersoner til at afdække vores muligheder 

for støjdæmpning. 

 

Vi vil flytte flere af vores pædagogiske 

aktiviteter til lokalerne og dermed fordele 

børn og personale over et større område. 

 

 

 

 

 

 

 

Igennem dialog og kommunikation, med 

børn, forældre og hinanden som 

pædagogiske medarbejdere. 

Samt ved næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 
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Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøglesen 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

 

Vi vil have fokus på konfliktløsning i 

børnegruppen. 

 

 

 

 

Vi oplever at konflikter har en negativ social 

udfordring for det enkelte barn 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
Inddrage SFOens børneråd, i projekt konflikt. 

 

Samt pædagogisk drøfte det på SFO 

personalemøder. 

 
 
 

 
 

 

Igennem dialog og kommunikation, med 

børn, forældre og hinanden som 

pædagogiske medarbejdere. 

Samt ved næste 

forældretilfredshedsundersøgelse. 

Dialog i børnerådet. 

 
 


