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Handleplan i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse 2021 

SFO: SFO 3Høje 

Handleplan vedrørende tilfredshed med den pædagogiske indsats   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Udarbejde  årsplan  med  plan  for  aktiviteter  

Udvikle gode elevpauser med  fokus på inddragelse af alle  børn i  givende  fællesskaber.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

For at tydeliggøre for personale og  forældre,  at der bliver arbejdet differentieret med  

aktiviteter, der skal kunne tilgodese alle  børns behov.  

Elevpausen (frikvarteret) er afgørende  for, om det enkelte barn lykkes med  at opnå  

givende sociale relationer til andre børn eller om  det mislykkes og oplever eksklusion og  

udelukkelse fra  fællesskaber.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

I alle elevpauser (kl. 10 og kl. 12) skal 5-6 pædagoger fra SFO’en sætte differentierede 
voksenstyrede aktiviteter i gang, som er designet til at kunne involvere de børn, som er i 

randområder af sociale fællesskaber. 

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

Andelen  af tilfredse  forældre i næste tilfredshedsundersøgelse ligger på niveau  med  

gennemsnittet for SFO’er i Hvidovre kommune.  

 

Handleplan vedrørende tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Drøfte i hele SFO-personalet, hvordan vi kan komme endnu tættere på den enkelte 

forælder og møde deres behov. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Fordi et stærkt samarbejde, med tydelig og hurtig formidling mellem medarbejder og 

forældre, er vigtig for barnets samlede trivsel. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Indsamle data/empiri for at gøre problemfeltet tydeligere.  

Drøfte  og dele gode ideer/viden om stærkt samarbejde i SFO’er.  
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Måling: Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 

Andelen  af tilfredse  forældre i næste tilfredshedsundersøgelse ligger på niveau  med  

gennemsnittet for SFO’er i Hvidovre kommune.  

Handleplan vedrørende tilfredshed med SFO’ens fysiske rammer 

Overskrift: Hvad vil vi? 

Udvikle  lokaler  til  fælles  brug  for  skole  og  sfo,  så  det  er  tydeligere,  hvordan  lokalet  

bruges  i  SFO’en.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Fordi de fleste børn i Lillehøj opholder sig i samme lokale gennem hele dagen. Derfor er 

der brug for, at lokalerne kan imødekomme de forskellige behov, der er i SFO og skole. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Der nedsættes et lokaleudvalg, der skal kigge på brug og fordeling af lokaler på skolen. 

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

Andelen af tilfredse forældre i næste tilfredshedsundersøgelse ligger på niveau med 

gennemsnittet for SFO’er i Hvidovre kommune. 

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

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