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Indledning 

Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse 

af samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner. Tabelrapporten indeholder resultaterne af to 

spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre og daginstitutionsledere, som blev gennemført 

mellem januar og marts 2016. Spørgeskemaundersøgelserne er delelementer i det endelige data-

grundlag for undersøgelsen.  

 

Formålet med undersøgelsen er at belyse det direkte forældresamarbejde mellem daginstitutioner 

og forældre, dvs. det samarbejde der ligger ud over det repræsentative forældrebestyrelsesar-

bejde. Rapporten belyser, hvordan forældresamarbejdet tilrettelægges, hvilke temaer og spørgs-

mål der tages op i forældresamarbejdet, hvad der karakteriserer et velfungerende forældresamar-

bejde, samt hvilke forbedringspotentialer forældre og institutionsledere ser i forældresamarbej-

det. 

 

Spørgeskemaerne er blevet til på baggrund af to stikprøveundersøgelser. Den første er en stratifi-

ceret tilfældig stikprøve blandt forældre, som har mindst ét barn i en daginstitution, hvad enten 

denne er kommunal, selvejende eller privat. Forældre som har barn i dagpleje indgår ikke i under-

søgelsens population. I alt har 751 forældre svaret på spørgeskemaundersøgelsen, som blev gen-

nemført af Danmarks Statistik. Det svarer til en gennemførselsprocent på 66. Den anden spørge-

skemaundersøgelse er en tilfældig udvalgt stikprøve blandt daginstitutionsledere. Spørgeskemaet 

er udsendt postalt og respondenter har haft mulighed for at svare postalt eller elektronisk. I alt 

har 447 svaret, hvilket svarer til en korrigeret svarprocent på 47. 

 

Denne tabelrapport indeholder frekvenstabeller for samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. 

Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål, hvor respondenterne udelukkende har kunnet be-

svare ved at sætte én eller flere markeringer. Tabelrapporten indeholder således ikke åbne svarfel-

ter. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tabellerne som udgangspunkt kun indeholder de svar-

muligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som in-

gen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. 

 

En nærmere redegørelse for den anvendte metode samt bortfaldsanalyse findes som appendiks til 

selve rapporten om forældresamarbejdet.  

 



 

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 6 

 

1 Tabeller - forældre 

Tabel 1 

Køn 
 

Antal Procent 

Mænd 327 44 % 

Kvinder 424 57 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 2 

Alder 
 

Antal Procent 

Højst 34 år 344 46 % 

35 år eller derover 407 54 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 3 

Antal børn i familien 
 

Antal Procent 

1 barn 249 33 % 

Flere børn 502 67 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 4 

Uddannelse 
 

Antal Procent 

Kort/mellemlang/lang videregående ud-

dannelse 

751 100 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 
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Tabel 5 

Socioøkonomisk status 
 

Antal Procent 

Beskæftiget 618 82 % 

Studerende/udenfor erhverv 133 18 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 6 

Indkomst 
 

Antal Procent 

Op til 200,000 92 12 % 

200,001-300,000 44 6 % 

300,001-500,000 111 15 % 

Over 500,000 504 67 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 7 

Region barn 
 

Antal Procent 

Nordjylland 71 10 % 

Midtjylland 169 23 % 

Syddanmark 174 23 % 

Hovedstaden 240 32 % 

Sjælland 97 13 % 

Total 751 100 % 

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Tabel 8 

Går dit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? 
 

Antal Procent 

Ja, vuggestue 62 8 % 

Ja, børnehave 237 32 % 

Ja, integreret institution (med både vuggestue- og børnehave-

gruppe) 

330 44 % 

Nej, ingen af ovenstående 121 16 % 

Total 750 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Respondenter, som svaret ”nej, ingen af ovenstående” er efter dette spørgsmål blevet ledt ud af spørgeskemaun-

dersøgelsen, og har således ikke haft mulighed for at besvare de resterende spørgsmål.   
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Tabel 9 

Går dit barn i… 
 

Antal Procent 

Vuggestuegruppe 80 25 % 

Børnehavegruppe 229 72 % 

Andet, skriv hvad: 8 3 % 

Total 317 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 10 

Hvor gammelt er dit barn i år og måneder?  
 

Antal Procent 

Op til 1 år 1 0 % 

Fra 1 år til 1 år og 6 mdr. 21 3 % 

Fra 1 år og 7 mdr. til 1 år og 11 mdr. 32 5 % 

Fra 2 år til 2 år og 6 mdr.  61 10 % 

Fra 2 år og 7 mdr. til 2 år og 11 mdr. 54 9 % 

Fra 3 år til 3 år og 6 mdr.  96 16 % 

Fra 3 år og 7 mdr. til 3 år og 11 mdr. 57 9 % 

Fra 4 år til 4 år og 6 mdr.  79 13 % 

Fra 4 år og 7 mdr. til 4 år og 11 mdr. 57 9 % 

Fra 5 år til 5 år og 6 mdr.  99 16 % 

Fra 5 år og 7 mdr. til 5 år og 11 mdr. 55 9 % 

6 år og derover 5 1 % 

Total 617 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 11 

Hvor lang tid har barnet gået i sin nuværende daginstitution? 
 

Antal Procent 

Fra 0 til 6 mdr.  90 17 % 

Fra 7 til 11 mdr.  63 12 % 

Fra 1 år til 1 år og 6 mdr. 128 23 % 

Fra 1 år og 7 mdr. til 1 år og 11 mdr. 55 10 % 

Fra 2 år til 2 år og 6 mdr.  90 17 % 

Fra 2 år og 7 mdr. til 2 år og 11 mdr. 33 6 % 

Fra 3 år til 3 år og 6 mdr.  51 9 % 

Fra 3 år og 7 mdr. til 3 år og 11 mdr. 11 2 % 

Fra 4 år til 4 år og 6 mdr.  14 3 % 

Fra 4 år og 7 mdr. til 4 år og 11 mdr. 4 1 % 

Fra 5 år til 5 år og 6 mdr.  2 0 % 

Fra 5 år og 7 mdr. til 5 år og 11 mdr. 2 0 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 545 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 12 

Hvor mange børn er der (cirka) i dit barns daginstitution? 
 

Antal Procent 

Op til 25 børn 60 10 % 

26-50 børn 202 32 % 

51-75 børn 167 27 % 

76-100 børn 105 17 % 

Over 100 børn 87 14 % 

Ved ikke 3 1 % 

Total 624 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 13 

Går dit barn i en kommunal, selvejende eller privat daginstitution? 
 

Antal Procent 

Kommunal 500 80 % 

Selvejende 60 10 % 

Privat 52 8 % 

Ved ikke 17 3 % 

Total 629 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 14 

Taler du et andet sprog end dansk derhjemme? 
 

Antal Procent 

Ja 114 18 % 

Nej 511 82 % 

Total 625 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 15 

Var der opstartssamtale med personalet inden barnet startede i institutionen? 
 

Antal Procent 

Ja 491 79 % 

Nej 129 21 % 

Ved ikke 5 1 % 

Total 625 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 16a 

Er der… 
 

Ja Nej Ved ikke Total 

Forældremøder hvor hele forældregruppen har mulighed for at del-

tage? 

548 66 9 623 

Mulighed for snak med personalet når barnet afleveres og hentes? 604 24 0 628 

Planlagte forældresamtaler med personalet? 475 141 6 622 

Mulighed for løbende forældresamtaler med personalet efter behov? 595 25 3 623 

Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, 

udflugter og højtider? 

595 26 2 623 

Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f.eks., rengø-

ring, maling? 

381 233 6 620 

Pædagogisk arbejde hvor forældre deltager, f.eks., tager med på ture 

ud af huset? 

112 481 18 611 

Mulighed for, at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, 

f.eks. ved børnefødselsdage? 

383 193 18 594 

Andre former for kontakt mellem dig og personalet? 144 411 1 556 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 16a og 16b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 16b)  

 

Tabel 16b 

Er der… 
 

Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Forældremøder hvor hele forældregruppen har mulighed for at del-

tage? (n = 623) 

88 11 1 100 

Mulighed for snak med personalet når barnet afleveres og hentes? (n 

= 628) 

96 4 0 100 

Planlagte forældresamtaler med personalet? (n = 622) 76 23 1 100 

Mulighed for løbende forældresamtaler med personalet efter behov? 

(n = 623) 

96 4 1 100 

Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, 

udflugter og højtider? (n = 623) 

96 4 0 100 

Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f.eks., rengø-

ring, maling? (n = 620) 

62 38 1 100 

Pædagogisk arbejde hvor forældre deltager, f.eks., tager med på ture 

ud af huset? (n = 611) 

18 79 3 100 

Mulighed for, at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, 

f.eks. ved børnefødselsdage? (n = 594) 

65 33 3 100 

Andre former for kontakt mellem dig og personalet? (n = 556) 26 74 0 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 16a og 16b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 16b) 
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Tabel 17a 

Hvor vigtigt er det for dig at forældresamarbejdet giver dig… 
 

Meget 

vigtigt 

Vigtigt Mindre 

vigtigt 

Slet ikke 

vigtigt 

Ved ikke Total 

Forståelse for institutionens pædagogiske arbejde 324 261 35 3 1 624 

Tillid til personalets arbejde 511 103 7 1 3 625 

Indflydelse på, hvad der sker med dit barn 363 208 49 2 2 624 

God stemning mellem forældre og personalet 468 146 9 0 1 624 

Informationsudveksling mellem forældre og personalet 432 180 12 0 0 624 

Viden om dit barns trivsel 553 59 3 0 0 615 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 17a og 17b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 17b). 

 

Tabel 17b 

Hvor vigtigt er det for dig at forældresamarbejdet giver dig…  

Meget 

vigtigt 

(%) 

Vigtigt 

(%) 

Mindre 

vigtigt 

(%) 

Slet ikke 

vigtigt 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Forståelse for institutionens pædagogiske arbejde (n = 624) 52 42 6 1 0 100 

Tillid til personalets arbejde (n = 625) 82 17 1 0 1 100 

Indflydelse på, hvad der sker med dit barn (n = 624) 58 33 8 0 0 100 

God stemning mellem forældre og personalet (n = 624) 75 23 1 0 0 100 

Informationsudveksling mellem forældre og personalet (n = 

624) 

69 29 2 0 0 100 

Viden om dit barns trivsel (n = 615) 90 10 1 0 0 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 17a og 17b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 17b). 

 

Tabel 18 

I hvilken grad er du tilfreds med den modtagelse, du og dit barn fik, da barnet startede i 

institutionen?  
 

Antal Procent 

I høj grad 455 73 % 

I nogen grad 142 23 % 

I mindre grad 27 4 % 

Slet ikke 3 1 % 

Total 627 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 19 

I hvilken grad oplever du, at daginstitutionen tydeligt fortæller dig, hvilke 

forventninger, de har til dig som forælder? 
 

Antal Procent 

I høj grad 209 33 % 

I nogen grad 246 39 % 

I mindre grad 130 21 % 

Slet ikke 38 6 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 625 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 20 

I hvilken grad oplever du, at personalet er nok tilgængelige til at tale med dig om dit 

barn, når du afleverer og henter?  

Antal Procent 

I høj grad 294 47 % 

I nogen grad 237 38 % 

I mindre grad 77 12 % 

Slet ikke 12 2 % 

Total 620 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 21 

Hvad er grunden til, at du ikke oplever, at personalet i høj grad er tilgængelige til at 

tale med dig om dit barn, når du afleverer og henter? (n = 323) 
 

Antal Procent 

Der er ikke nok personale til at tale med mig om mit barn, når jeg afleverer og 

henter 

251 78 % 

Personalet prioriterer ikke højt nok at tale med mig om mit barn, når jeg afleve-

rer og henter 

45 14 % 

Andet 62 19 % 

Total 358 111 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet at de ikke synes, at personalet i høj grad er tilgængelige, som har haft 

mulighed for at besvare dette spørgsmål. 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 
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Tabel 22 

Hvor vigtigt synes du, det er, at du får talt med personalet om dit barn, når du afleverer 

og henter? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 264 42 % 

Vigtigt 299 48 % 

Mindre vigtigt 57 9 % 

Slet ikke vigtigt 5 1 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 626 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 23a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringspotentialer i samarbejdet 

med dit barns daginstitution 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Ved 

ikke 

Total 

Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med foræl-

drene 

111 198 191 120 2 622 

Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene 127 156 180 155 3 621 

Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes res-

sourcer 

112 194 184 115 13 618 

Jeg bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet 87 192 164 172 2 617 

Jeg bør blive bedre til at sætte mig ind i institutionens pædagogi-

ske arbejde 

79 175 186 162 5 607 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 23a og 23b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 23a) og procent (tabel 23b). 

 

Tabel 23b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringspotentialer i samarbejdet 

med dit barns daginstitution 
 

Enig 

(%) 

Overve-

jende enig 

(%) 

Overve-

jende 

uenig 

(%) 

Uenig 

(%) 

Ved 

ikke 

(%) 

Total 

Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med foræl-

drene (n = 622) 

18 32 31 19 0 100 

Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene (n 

= 621) 

21 25 29 25 1 100 

Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes res-

sourcer (n = 618) 

18 31 30 19 2 100 

Jeg bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet (n = 617) 14 31 27 28 0 100 

Jeg bør blive bedre til at sætte mig ind i institutionens pædagogi-

ske arbejde (n = 607) 

13 29 31 27 1 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 23a og 23b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 23a) og procent (tabel 23b). 
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Tabel 24a 

Hvilke digitale redskaber bruger dit barns daginstitution til at kommunikere med dig 

som forælder… 
 

Ja Nej Ved ikke Total 

Bruger daginstitutionen intranet/Forældreintra? 444 170 2 616 

Bruger daginstitutionen e-mail? 250 361 0 611 

Bruger daginstitutionen SMS? 154 451 1 606 

Bruger daginstitutionen Facebook? 81 519 2 602 

Bruger daginstitutionen digital informationsskærm i institutionen? 295 310 1 606 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 24a og 24b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 24a) og procent (tabel 24b). 

 

Tabel 24b 

Hvilke digitale redskaber bruger dit barns daginstitution til at kommunikere med dig 

som forælder…  

Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Bruger daginstitutionen intranet/Forældreintra? (n = 616) 72 28 0 100 

Bruger daginstitutionen e-mail? (n = 611) 41 59 0 100 

Bruger daginstitutionen SMS? (n = 606) 25 74 0 100 

Bruger daginstitutionen Facebook? (n = 602) 14 86 0 100 

Bruger daginstitutionen digital informationsskærm i institutionen? 

(n = 606) 

49 51 0 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 24a og 24b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 24a) og procent (tabel 24b). 

 

Tabel 25 

I hvilken grad ønsker du, at personalet bruger digitale redskaber til at kommunikere 

med dig om dit barn? 
 

Antal Procent 

I høj grad 216 35 % 

I nogen grad 239 38 % 

I mindre grad 126 20 % 

Slet ikke 43 7 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 625 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 26a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med dit 

barns daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende 

enig 

Overve-

jende 

uenig 

Ueni

g 

Ved 

ikke 

Total 

Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog jeg har med 

personalet når jeg afleverer og henter mit barn. 

311 164 54 51 5 585 

Den digitale kommunikation sker på bekostning af den dialog jeg har med per-

sonalet når jeg afleverer og henter mit barn. 

86 99 140 247 11 583 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulig-

hed for at besvare dette spørgsmål.  

Note: Tabel 26a og 26b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 26a) og procent (tabel 26b). 

 

Tabel 26b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med dit 

barns daginstitution? 
 

Enig 

(%) 

Overve-

jende 

enig 

(%) 

Overve-

jende 

uenig 

(%) 

Ueni

g 

(%) 

Ved 

ikke 

(%) 

Total 

Den digitale kommunikation er et godt supplement til den 

dialog jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit 

barn. (n = 585) 

53 28 9 9 1 100 

Den digitale kommunikation sker på bekostning af den dia-

log jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit 

barn. (n = 583) 

15 17 24 42 2 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulig-

hed for at besvare dette spørgsmål. 

Note: Tabel 26a og 26b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 26a) og procent (tabel 26b). 

 

Tabel 27 

I hvilken grad får du læst den digitale information fra dit barns daginstitution? 
 

Antal Procent 

I høj grad 301 54 % 

I nogen grad 166 30 % 

I mindre grad 59 11 % 

Slet ikke 24 4 % 

Ved ikke 5 1 % 

Total 555 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulig-

hed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 28 

Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns trivsel? 
 

Antal Procent 

Ja 607 98 % 

Nej 14 2 % 

Total 621 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 29 

Har du allerede dialog, i det daglige, med personalet om dit barns trivsel? 
 

Antal Procent 

Ja 541 87 % 

Nej 80 13 % 

Total 621 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 30 

Ønsker du løbende dialog med personalet om den samlede børnegruppes trivsel? 
 

Antal Procent 

Ja 479 77 % 

Nej 144 23 % 

Total 623 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 31 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om den samlede børnegruppes 

trivsel? 
 

Antal Procent 

Ja 259 43 % 

Nej 343 57 % 

Total 602 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 32 

Ønsker du løbende dialog med personalet om hvordan du bedst opfylder dit barns 

basale behov i, f.eks. i forhold til kost og søvn? 
 

Antal Procent 

Ja 458 74 % 

Nej 163 26 % 

Total 621 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 33 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns basale behov, f.eks. 

kost og søvn? 
 

Antal Procent 

Ja 385 63 % 

Nej 230 37 % 

Total 615 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 34 

Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns sociale relationer med andre 

børn? 
 

Antal Procent 

Ja 591 95 % 

Nej 30 5 % 

Total 621 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 35 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns sociale relationer med 

andre børn? 
 

Antal Procent 

Ja 465 75 % 

Nej 154 25 % 

Total 619 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 36 

Ønsker du løbende dialog med personalet om konflikter i børnegruppen? 
 

Antal Procent 

Ja 548 88 % 

Nej 74 12 % 

Total 622 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 37 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om konflikter i børnegruppen? 
 

Antal Procent 

Ja 297 48 % 

Nej 322 52 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 620 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 38 

Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns læring? 
 

Antal Procent 

Ja 581 94 % 

Nej 36 6 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 618 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 39 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns læring? 
 

Antal Procent 

Ja 397 64 % 

Nej 218 35 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 616 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 40 

Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns motoriske udvikling? 
 

Antal Procent 

Ja 549 89 % 

Nej 71 11 % 

Total 620 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 41 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns motoriske  
 

Antal Procent 

Ja 350 57 % 

Nej 265 43 % 

Total 615 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 42 

Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns sproglige udvikling? 
 

Antal Procent 

Ja 560 91 % 

Nej 57 9 % 

Total 617 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 43 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns sproglige udvikling? 
 

Antal Procent 

Ja 412 67 % 

Nej 205 33 % 

Total 617 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 44 

Ønsker du løbende dialog med personalet om personalets tilgængelighed og 

bemanding? 
 

Antal Procent 

Ja 380 62 % 

Nej 236 38 % 

Total 616 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

 

Tabel 45 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om personalets tilgængelighed og 

bemanding? 
 

Antal Procent 

Ja 205 34 % 

Nej 406 66 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 612 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 46 

Ønsker du løbende dialog med personalet om Institutionens aktiviteter, f.eks. ture ud af 

huset? 
 

Antal Procent 

Ja 529 87 % 

Nej 81 13 % 

Total 610 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 47 

Har du allerede dialog i det daglige med personalet om Institutionens aktiviteter, f.eks. 

ture ud af huset? 
 

Antal Procent 

Ja 441 72 % 

Nej 172 28 % 

Total 613 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 48 

I hvilken grad oplever du, at personalet opfordrer dig til, at du arbejder med dit barns 

læring derhjemme? F.eks. læser højt for barnet eller taler om ting, barnet oplever. 
 

Antal Procent 

I høj grad 92 15 % 

I nogen grad 185 30 % 

I mindre grad 198 32 % 

Slet ikke 143 23 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 619 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 49 

Hvor vigtigt synes du, det er, at personalet har fokus på dit barns læring derhjemme? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 107 17 % 

Vigtigt 268 43 % 

Mindre vigtigt 200 32 % 

Slet ikke vigtigt 42 7 % 

Total 617 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 50 

I hvilken grad oplever du, at institutionens forældremøder (for alle forældre) er 

relevante for dig at deltage i? 
 

Antal Procent 

I høj grad 229 43 % 

I nogen grad 204 38 % 

I mindre grad 90 17 % 

Slet ikke 7 1 % 

Ved ikke 6 1 % 

Total 536 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres barns daginstitution afholder forældremøder, som har haft mu-

lighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 51 

Hvad vil du gerne have ud af at deltage i forældremøderne? (Sæt gerne flere 

markeringer) (n = 523) 
 

Antal Procent 

Lære de andre forældre at kende 294 56 % 

Viden om mit barns hverdagsliv i institutionen 455 87 % 

Viden om institutionens pædagogiske arbejde 415 79 % 

Faglige oplæg om relevante emner 255 49 % 

Indflydelse på institutionens pædagogiske arbejde 208 40 % 

Indflydelse på institutionens aktiviteter, fx ture ud af huset 204 39 % 

Andet 32 6 % 

Total 1863 356 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres barns daginstitution afholder forældremøder, som har haft mu-

lighed for at besvare dette spørgsmål. 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %.  

 

Tabel 52 

Har du oplevet at have svært ved at kommunikere med personalet i dit barns 

daginstitution pga. sprogvanskeligheder? 
 

Antal Procent 

Ja 11 11 % 

Nej 88 89 % 

Total 99 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet, at de taler et andet sprog end dansk i hjemmet, som har haft mulighed 

for at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabel 53 

Ønsker du vejledning om hvordan du bedst opfylder dit barns basale behov, f.eks. kost 

og søvn? 
 

Antal Procent 

Ja 183 30 % 

Nej 426 70 % 

Total 609 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 54 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 126 21 % 

Nej 476 79 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 604 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 55 

Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns sociale relationer? 
 

Antal Procent 

Ja 377 61 % 

Nej 238 39 % 

Total 615 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 56 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 182 30 % 

Nej 423 70 % 

Total 605 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 57 

Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns motorik? 
 

Antal Procent 

Ja 295 49 % 

Nej 310 51 % 

Total 605 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 58 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 147 24 % 

Nej 454 76 % 

Total 601 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 59 

Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns sprog? 
 

Antal Procent 

Ja 355 59 % 

Nej 249 41 % 

Total 604 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 60 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 196 33 % 

Nej 406 67 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 603 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 61 

Ønsker du vejledning om hvordan du gør dit barn parat til at komme i skole? 
 

Antal Procent 

Ja 441 71 % 

Nej 178 29 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 621 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 62 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 173 28 % 

Nej 435 71 % 

Ved ikke 4 1 % 

Total 612 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 63 

Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns læring? 
 

Antal Procent 

Ja 432 71 % 

Nej 173 29 % 

Total 605 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 64 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 188 31 % 

Nej 413 69 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 602 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 65 

Ønsker du vejledning om hvordan du opdrager dit barn og sætter grænser? 
 

Antal Procent 

Ja 213 35 % 

Nej 402 65 % 

Total 615 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 66 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 120 20 % 

Nej 480 80 % 

Total 600 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 67 

Ønsker du vejledning om hvilke aktiviteter du kan lave hjemme med dit barn? 
 

Antal Procent 

Ja 153 25 % 

Nej 453 75 % 

Total 606 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 68 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 77 13 % 

Nej 527 87 % 

Total 604 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 69 

Ønsker du vejledning om hvordan du får hverdagen som forælder til at fungere? 
 

Antal Procent 

Ja 103 17 % 

Nej 507 83 % 

Total 610 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 70 

Får du allerede vejledning fra personalet om dette? 
 

Antal Procent 

Ja 39 6 % 

Nej 566 94 % 

Total 605 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 71 

I hvilken grad oplever du, at du har tilstrækkelig mulighed for at give feedback til 

personalet i dit barns daginstitution? 
 

Antal Procent 

I høj grad 268 43 % 

I nogen grad 238 39 % 

I mindre grad 95 15 % 

Slet ikke 16 3 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 618 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 72 

Har du oplevet, at forslag eller ideer fra forældrene har givet anledning til, at der er 

blevet ændret på noget i institutionen? 
 

Antal Procent 

Ja, mange gange 27 4 % 

Ja, nogle gange 164 26 % 

Ja, en eller enkelte gange 102 16 % 

Nej 167 27 % 

Ved ikke 167 27 % 

Total 627 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 73a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i 

dit barns daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende 

enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Har 

ikke 

nok 

kend-

skab 

til at 

vur-

dere 

Ved 

ikke 

Total 

Jeg bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets ar-

bejde 

258 144 65 53 96 0 616 

Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har jeg indflydelse på, 

hvad der sker i institutionen 

186 156 56 56 163 1 618 

Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbej-

det med forældrene 

191 156 68 61 135 0 611 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 73a og 73b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 73a) og procent (tabel 73b). 

 

Tabel 73b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i 

dit barns daginstitution?  

Enig 

(%) 

Overve-

jende 

enig 

(%) 

Overve-

jende 

uenig 

(%) 

Uenig 

(%) 

Har 

ikke 

nok 

kend-

skab 

til at 

vur-

dere 

(%) 

Ved 

ikke 

(%) 

Total 

Jeg bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets ar-

bejde (n = 616) 

42 23 11 9 16 0 100 

Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har jeg indflydelse på, 

hvad der sker i institutionen (n = 618) 

30 25 9 9 26 0 100 

Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbej-

det med forældrene (n = 611) 

31 26 11 10 22 0 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Tabel 73a og 73b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 73a) og procent (tabel 73b). 

 

Tabel 74 

Hvor vigtigt synes du, at det er, at du som forælder bliver informeret om 

forældrebestyrelsens arbejde? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 198 33 % 

Vigtigt 318 52 % 

Mindre vigtigt 87 14 % 

Slet ikke vigtigt 6 1 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 610 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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Tabel 75 

Er du blevet opfordret til at løse frivillige arbejdsopgaver i dit barns daginstitution? 

(Sæt gerne flere markeringer) (n = 615) 
 

Antal Procent 

Ja, praktiske opgaver med vedligehold (rengøring, vask, maling, havear-

bejde osv.) 

286 47 % 

Ja, praktiske opgaver ved arrangementer (madlavning, indkøb osv.) 177 29 % 

Ja, pædagogiske opgaver (oplæsning, musik, ture ud af huset osv.) 31 5 % 

Andet 17 3 % 

Nej 256 42 % 

Total 767 125 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det har været muligt at angive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 76 

Har du deltaget i frivillige arbejdsopgaver i dit barns daginstitution? 
 

Antal Procent 

Ja 286 46 % 

Nej 330 54 % 

Total 616 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 77 

Hvorfor har du deltaget i frivillige arbejdsopgaver?  (Sæt gerne flere markeringer)  

(n = 284) 
 

Antal Procent 

Institutionen forventer, at forældrene deltager i arbejdsopgaverne 90 32 % 

For at sikre at personalet har mere tid til børnene 127 45 % 

For at sikre hjælp ved personalets sygdom 12 4 % 

For at være med til at spare penge 110 39 % 

For at få løst opgaver, institutionen ellers ikke ville få løst 161 57 % 

For at styrke min tilknytning til institutionen 177 62 % 

For at få et tættere forhold til de andre forældre 154 54 % 

Andre grunde 31 11 % 

Total 862 304 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det har været muligt at angive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de har deltaget i frivillige arbejdsopgaver i deres barns daginstitution, 

som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål.  
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Tabel 78 

Hvor vigtigt synes du, det er, at daginstitutionen er med til at bringe forældrene 

sammen, så I lærer hinanden at kende? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 112 18 % 

Vigtigt 258 42 % 

Mindre vigtigt 218 36 % 

Slet ikke vigtigt 24 4 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 613 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 79 

I hvilken grad oplever du, at personalet er åbne over for, at du som forælder kan 

bidrage positivt til institutionens arbejde? 
 

Antal Procent 

I høj grad 188 31 % 

I nogen grad 282 47 % 

I mindre grad 97 16 % 

Slet ikke 26 4 % 

Ved ikke 10 2 % 

Total 603 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 80 

I hvilken grad er du tilfreds med hvor meget du bliver involveret i daginstitutionens 

arbejde? 
 

Antal Procent 

I høj grad 247 41 % 

I nogen grad 264 44 % 

I mindre grad 73 12 % 

Slet ikke 18 3 % 

Ved ikke 5 1 % 

Total 607 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

 

Tabel 81 

Vil du gerne involveres mere eller mindre i daginstitutionens arbejde? 
 

Antal Procent 

Mere 211 64 % 

Mindre 107 33 % 

Ved ikke 11 3 % 

Total 329 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 

Note: Det er kun respondenter, der har angivet, at de ikke i høj grad er tilfredse med, hvor meget de bliver involveret i 

daginstitutionens arbejde, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål.  
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Tabel 82 

I hvilken grad oplever du, at dit samarbejde med daginstitutionen samlet set fungerer 

tilfredsstillende? 
 

Antal Procent 

I høj grad 381 63 % 

I nogen grad 183 30 % 

I mindre grad 32 5 % 

Slet ikke 6 1 % 

Ved ikke 3 1 % 

Total 605 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt forældre foretaget af DST 
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2 Tabeller - ledere 

Tabel 83 

Hvilken betegnelse har din daginstitution? 
 

Antal Procent 

Vuggestue 34 8 % 

Børnehave 136 30 % 

Integreret institution (med både vuggestue og børnehave) 277 62 % 

Total 447 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 84 

Hvor mange børn er der i jeres institution? 
 

Antal Procent 

Op til 25 børn 32 7 % 

26-50 børn 128 29 % 

51-75 børn 136 31 % 

75-100 børn 72 16 % 

Over 100 børn 78 18 % 

Total 446 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 85 

Hvilken af følgende typer er din daginstitution? 
 

Antal Procent 

Kommunal 300 67 % 

Selvejende 91 20 % 

Privat 48 11 % 

Andet 7 2 % 

Total 446 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i dag-

institutioner  
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Tabel 86 

Har din daginstitution område-/klyngeledelse? 
 

Antal Procent 

Ja 193 65 % 

Nej 101 34 % 

Ved ikke 1 0 % 

Total 295 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres institution er kommunal, der har haft mulighed for at besvare 

dette spørgsmål. 

 

Tabel 87 

Hvilke typer af kontakt er der mellem forældrene og personalet i jeres daginstitution? 

(Sæt gerne flere markeringer) (n = 447) 
 

Antal Procent 

Opstartssamtaler mellem forældre og pædagoger (inden barnet starter i insti-

tutionen) 

398 89 % 

Forældremøder (hvor hele forældregruppen har mulighed for at deltage) 432 97 % 

Snak med forældrene, når de afleverer og henter børnene 444 99 % 

Planlagte samtaler mellem forældre og personale (forældresamtaler) 434 97 % 

Mulighed for løbende samtaler mellem forældre og personale efter behov 444 99 % 

Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, udflug-

ter, højtider 

426 95 % 

Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f,eks, rengøring og ma-

ling 

306 68 % 

Pædagogisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f,eks, tager med på 

ture ud af huset 

114 26 % 

Kaffe til forældrene morgen eller eftermiddag 221 49 % 

Mulighed for at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, f,eks, ved 

fødselsdage 

292 65 % 

Andet 75 17 % 

Total 3586 802 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 88 

Hvor hyppigt afholder I planlagte forældresamtaler? 
 

Antal Procent 

Minimum hver 3, måned 23 5 % 

Minimum hvert halve år 41 10 % 

Minimum en gang om året 254 59 % 

Minimum en gang hvert andet år 97 22 % 

Sjældnere end en gang hver andet år 18 4 % 

Total 433 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  
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Tabel 89 

Hvor hyppigt afholder I sociale aktiviteter med børn og forældre? 
 

Antal Procent 

Minimum hver 3, måned 125 28 % 

Minimum hvert halve år 259 59 % 

Minimum en gang om året 54 12 % 

Minimum en gang hvert andet år 1 0 % 

Sjældnere end en gang hver andet år 3 1 % 

Total 442 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 90a 

Hvor vigtigt oplever du, det er, at forældresamarbejdet… 
 

Meget 

vigtigt 

Vigtigt Mindre 

vigtigt 

Slet ikke 

vigtigt 

Total 

Giver forældrene forståelse for institutionens pædagogiske arbejde 349 94 2 0 445 

Giver forældrene tillid til personalets arbejde 414 30 0 0 444 

Giver forældrene indflydelse på, der sker med deres barn i institutio-

nen 

198 192 53 1 444 

Giver forældrene viden om deres barns trivsel 414 28 0 0 442 

Giver god stemning mellem forældre og personalet 379 63 2 0 444 

Giver informationsudveksling mellem forældre og personalet 369 73 2 0 444 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 90a og 90b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 90a) og procent (tabel 90b) 

 

Tabel 90b 

Hvor vigtigt oplever du, det er, at forældresamarbejdet… 
 

Meget 

vigtigt 

Vigtigt Mindre 

vigtigt 

Slet ikke 

vigtigt 

Total 

Giver forældrene forståelse for institutionens pædagogiske arbejde (n = 

445) 

78 21 0 0 100 

Giver forældrene tillid til personalets arbejde (n = 444) 93 7 0 0 100 

Giver forældrene indflydelse på, der sker med deres barn i institutionen 

(n = 444) 

45 43 12 0 100 

Giver forældrene viden om deres barns trivsel (n = 442) 94 6 0 0 100 

Giver god stemning mellem forældre og personalet (n = 444) 85 14 1 0 100 

Giver informationsudveksling mellem forældre og personalet (n = 444) 83 16 1 0 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 90a og 90b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 90a) og procent (tabel 90b) 
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Tabel 91 

Hvad er vigtigst for at opnå et godt forældresamarbejde? (Sæt højst tre markeringer)  

(n = 398) 
 

Antal Procent 

Forældrene føler sig velkomne i institutionen 255 64 % 

Forældrene føler sig hørt 207 52 % 

Forældrene har en god dialog med personalet 304 76 % 

Forældrene føler sig trygge ved institutionen 245 62 % 

Forældrene bliver involveret i det pædagogiske arbejde omkring deres 

barn 

111 28 % 

Forældrene bliver involveret i konkrete aktiviteter i institutionen 11 3 % 

Forældrene bliver vejledt af pædagogerne 46 12 % 

Forældrene kan påvirke det pædagogiske arbejde 6 2 % 

Andet 1 0 % 

Total 1186 298 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive op til 3 besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 92 

I hvilken grad vurderer du, at din daginstitution tydeligt kommunikerer de 

forventninger, I har til forældrene? 
 

Antal Procent 

I høj grad 197 44 % 

I nogen grad 239 54 % 

I mindre grad 8 2 % 

Slet ikke 0 0 % 

Total 444 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 93 

Giver I forældrene skriftligt materiale, som beskriver jeres forventninger til 

forældresamarbejdet? f.eks. i velkomstmateriale mv. 
 

Antal Procent 

Ja 362 82 % 

Nej 79 18 % 

Total 441 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 
  



 

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 34 

 

Tabel 94 

Hvor hyppigt afholder I forældremøder? 
 

Antal Procent 

Minimum hver 3, måned 4 1 % 

Minimum hvert halve år 156 35 % 

Minimum en gang om året 273 62 % 

Minimum en gang hvert andet år 6 1 % 

Sjældnere end en gang hver andet år 5 1 % 

Total 444 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 95 

I hvilken grad oplever I interesse blandt forældrene for at deltage i institutionens 

forældremøder? 
 

Antal Procent 

I høj grad 124 28 % 

I nogen grad 235 53 % 

I mindre grad 82 19 % 

Slet ikke 0 0 % 

Total 441 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 96 

Hvad tænker I, at forældrene skal have ud af at deltage i forældremøderne? (Sæt gerne 

flere markeringer) (n = 440) 
 

Antal Procent 

Mulighed for at lære de andre forældre at kende 331 75 % 

Viden om deres barns hverdagsliv i institutionen 385 88 % 

Viden om institutionens pædagogiske arbejde 418 95 % 

Faglige oplæg om relevante emner 297 68 % 

Indflydelse på institutionens pædagogiske arbejde 105 24 % 

Indflydelse på institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset 37 8 % 

Andet 15 3 % 

Total 1588 361 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 
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Tabel 97 

Hvordan kommunikerer personalet med forældrene, når de afleverer og henter deres 

barn? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 443) 
 

Antal Procent 

Vi fortæller forældrene, hvordan deres barns dag har været 442 100 % 

Vi stiller spørgsmål til forældrene om deres barn 317 72 % 

Vi vejleder forældrene om deres barn 287 65 % 

Vi opfordrer forældrene til at lave konkrete aktiviteter med deres barn 

hjemme 

176 40 % 

Total 1222 276 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 98 

I hvilken grad oplever du, at personalet har nok tid til at tale med forældrene, når de 

afleverer eller henter deres barn? 
 

Antal Procent 

I høj grad 102 23 % 

I nogen grad 224 51 % 

 I mindre grad 111 25 % 

Slet ikke 5 1 % 

Total 442 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 99 

Hvad er grunden til, at du ikke oplever, at personalet i høj grad har nok tid til at tale 

med forældrene, når de afleverer og henter? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 336) 
 

Antal Procent 

Der er behov for mere personale til at tale med forældrene, når de afleverer 

eller henter 

262 78 % 

Personalet prioriterer ikke højt nok at tale med forældrene, når de afleverer 

eller henter 

9 3 % 

Andet 108 32 % 

Total 379 113 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de ikke i høj grad synes, at personalet har nok tid til at tale med for-

ældrene når de afleverer og henter deres barn, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 100 

Hvordan fastlægger I samarbejdet med forældrene i institutionen? (Sæt gerne flere 

markeringer) (n = 443) 
 

Antal Procent 

Jeg taler med de enkelte medarbejdere om, hvordan vi samarbejder med 

forældrene 

211 48 % 

Vi drøfter på personalemøder, hvordan vi samarbejder med forældrene 423 95 % 

Forældrebestyrelsen/forældrerådet sætter rammerne for samarbejdet med 

forældrene 

172 39 % 

Hver enkelt medarbejder kan samarbejde med forældrene på den måde, de 

ønsker, 

66 15 % 

Andet 38 9 % 

Total 910 205 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 101 

Hvor stor en andel af forældre taler så lidt dansk, at det kan gøre den daglige 

kommunikation med dem vanskelig? 
 

Antal Procent 

Ingen 143 32 % 

1-24 % 276 62 % 

25-49 % 13 3 % 

50-75 % 8 2 % 

76-100 % 4 1 % 

Total 444 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 102a 

Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker løbende dialog med jer om følgende 

emner? 
 

Størstedelen 

af forældrene 

Lidt over 

halvdelen af 

forældrene 

Lidt under 

halvdelen af 

forældrene 

Få/ingen af 

forældrene 

Total 

Deres barns trivsel 371 53 16 1 441 

Den samlede børnegruppes trivsel 29 95 197 104 425 

Deres barns basale behov f.eks., kost og søvn 173 142 96 25 436 

Deres barns sociale relationer med andre børn 248 140 41 9 438 

Konflikter i børnegruppen 71 162 148 57 438 

Deres barns læring 165 152 91 28 436 

Deres barns motoriske udvikling 143 135 119 39 436 

Deres barns sproglige udvikling 186 150 84 12 432 

Personalets tilgængelighed og bemanding 54 103 139 141 437 

Institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset 68 148 115 102 433 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 102a og 102b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 102a) og procent (tabel 102b) 
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Tabel 102b 

Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker løbende dialog med jer om følgende 

emner? 
 

Størstedelen 

af foræl-

drene 

Lidt over 

halvdelen 

af foræl-

drene 

Lidt under 

halvdelen 

af foræl-

drene 

Få/ingen af 

forældrene 

Total 

Deres barns trivsel (n = 441) 84 12 4 0 100 

Den samlede børnegruppes trivsel (n = 425) 7 22 46 25 100 

Deres barns basale behov f.eks., kost og søvn (n =436) 40 33 22 6 100 

Deres barns sociale relationer med andre børn (n = 438) 57 32 9 2 100 

Konflikter i børnegruppen (n = 438) 16 37 34 13 100 

Deres barns læring (n = 436) 38 35 21 6 100 

Deres barns motoriske udvikling (n = 436) 33 31 27 9 100 

Deres barns sproglige udvikling (n = 432) 43 35 19 3 100 

Personalets tilgængelighed og bemanding (n = 437) 12 24 32 32 100 

Institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset (n = 433) 16 34 27 24 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 102a og 102b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 102a) og procent (tabel 102b) 

 

Tabel 103a 

Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker vejledning om følgende emner? 
 

Størstede-

len af for-

ældrene 

Lidt over 

halvdelen 

af foræl-

drene 

Lidt under 

halvdelen 

af foræl-

drene 

Få/ingen 

af foræl-

drene 

Total 

Hvordan de bedst opfylder deres barns basale behov, f.eks., kost 

og søvn 

49 132 173 84 438 

Hvordan de styrker deres barns sociale relationer 71 142 176 50 439 

Hvordan de styrker deres barns motorik 36 104 206 90 436 

Hvordan de styrker deres barns sprog 76 167 151 37 431 

Hvordan de gør deres barn parat til at komme i skole 135 154 94 51 434 

Hvordan de styrker deres barns læring 59 146 157 71 433 

Hvordan de opdrager deres barn og sætter grænser 48 146 179 65 438 

Hvilke aktiviteter, de kan lave hjemme med deres barn 11 61 192 170 434 

Hvordan de får hverdagen som forælder til at fungere 12 62 165 195 434 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 103a og 103b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 103a) og procent (tabel 103b) 
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Tabel 103b 

Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker vejledning om følgende emner? 
 

Størstede-

len af for-

ældrene 

Lidt over 

halvdelen 

af foræl-

drene 

Lidt un-

der halv-

delen af 

foræl-

drene 

Få/ingen 

af foræl-

drene 

Total 

Hvordan de bedst opfylder deres barns basale behov, f.eks., kost og 

søvn (n = 438) 

11 30 40 19 100 

Hvordan de styrker deres barns sociale relationer (n = 439) 16 32 40 11 100 

Hvordan de styrker deres barns motorik (n = 436) 8 24 47 21 100 

Hvordan de styrker deres barns sprog (n = 431) 18 39 35 9 100 

Hvordan de gør deres barn parat til at komme i skole (n = 434) 31 36 22 12 100 

Hvordan de styrker deres barns læring (n = 433) 14 34 36 16 100 

Hvordan de opdrager deres barn og sætter grænser (n = 438) 11 33 41 15 100 

Hvilke aktiviteter, de kan lave hjemme med deres barn (n = 434) 3 14 44 39 100 

Hvordan de får hverdagen som forælder til at fungere (n = 434) 3 14 38 45 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 103a og 103b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 103a) og procent (tabel 103b) 

 

Tabel 104 

I hvilken grad opfordrer I forældrene til at arbejde med deres barns læring derhjemme? 

f.eks. læse højt for barnet eller tale om ting, barnet oplever 
 

Antal Procent 

I høj grad 218 49 % 

I nogen grad 186 42 % 

I mindre grad 35 8 % 

Slet ikke 2 1 % 

Total 441 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 105 

Hvor vigtigt synes du, det er, at opfordre forældrene til at arbejde med deres barns 

læring derhjemme? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 209 48 % 

Vigtigt 195 44 % 

Mindre vigtigt 33 8 % 

Slet ikke vigtigt 2 0 % 

Total 439 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  
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Tabel 106 

I hvilken grad inddrager I forældrene i jeres arbejde med at skabe en god overgang for 

børnene fra daginstitutionen til skole? 
 

Antal Procent 

I høj grad 294 73 % 

I nogen grad 96 24 % 

I mindre grad 13 3 % 

Slet ikke 0 0 % 

Total 403 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres daginstitution ikke er en vuggestue, der har haft mulighed for 

at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabel 107 

Hvilke digitale redskaber bruger I til at kommunikere med forældrene? (Sæt gerne flere 

markeringer) (n = 440) 
 

Antal Procent 

Intranet/Forældreintra 325 74 % 

E-mail 208 47 % 

SMS 117 27 % 

Facebook 60 14 % 

Digital informationsskærm i institutionen 209 48 % 

Vi bruger ikke digitale redskaber 22 5 % 

Andre 49 11 % 

Total 990 225 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 108 

I hvilken grad er I tilfredse med den del af kommunikationen med forældrene, der 

foregår digitalt? 
 

Antal Procent 

I høj grad 98 24 % 

I nogen grad 234 57 % 

I mindre grad 78 19 % 

Slet ikke 3 1 % 

Total 413 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der 

har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 109a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med 

forældrene i din daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog, vi 

har med forældrene, når de afleverer og henter deres barn 

271 112 23 6 412 

Den digitale kommunikation har erstattet en del af den dialog, vi har 

med forældrene, når de afleverer og henter deres barn 

11 54 158 180 403 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der 

har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 

Note: Tabel 109a og 109b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 109a) og procent (tabel 109b) 

 

Tabel 109b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med 

forældrene i din daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog, vi har 

med forældrene, når de afleverer og henter deres barn (n = 412) 

66 27 6 2 100 

Den digitale kommunikation har erstattet en del af den dialog, vi har 

med forældrene, når de afleverer og henter deres barn (n = 403) 

3 13 39 45 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der 

har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 

Note: Tabel 109a og 109b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 109a) og procent (tabel 109b) 

 

Tabel 110 

I hvilken grad oplever du, at den digitale kommunikation hægter nogle forældre af, 

som ikke er vant til at kommunikere digitalt? 
 

Antal Procent 

I høj grad 39 10 % 

I nogen grad 164 40 % 

I mindre grad 155 38 % 

Slet ikke 54 13 % 

Total 412 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der 

har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 111a 

I hvilken grad oplever I at forældrene gerne vil have indflydelse på følgende? 
 

I høj grad I nogen grad  I mindre 

grad 

Slet ikke Total 

Aktiviteter med børnene, fx ture ud af huset 25 105 255 55 440 

Institutionens pædagogik 20 130 254 38 442 

Sociale aktiviteter med børn og forældre 37 201 185 15 438 

Institutionens fysiske rammer 20 124 236 57 437 

Personalets tilgængelighed og bemanding 62 160 172 40 434 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 111a og 111b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 111a) og procent (tabel 111b) 

 

Tabel 111b 

I hvilken grad oplever I at forældrene gerne vil have indflydelse på følgende? 
 

I høj grad I nogen grad  I mindre 

grad 

Slet ikke Total 

Aktiviteter med børnene, fx ture ud af huset (n = 

440) 

6 24 58 13 100 

Institutionens pædagogik (n = 442) 5 29 58 9 100 

Sociale aktiviteter med børn og forældre (n = 438) 8 46 42 3 100 

Institutionens fysiske rammer (n = 437) 5 28 54 13 100 

Personalets tilgængelighed og bemanding (n = 434) 14 37 40 9 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 111a og 111b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 111a) og procent (tabel 111b) 

 

Tabel 112 

Har forslag eller idéer fra forældrene givet anledning til, at I har ændret på noget i 

institutionen? 
 

Antal Procent 

Ja, mange gange 33 8 % 

Ja, nogle gange 276 63 % 

Ja, en eller enkelte gange 114 26 % 

Nej 16 4 % 

Total 439 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 
  



 

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 42 

 

Tabel 113a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om eventuelle forbedringspotentialer i 

samarbejdet mellem din institution og forældrene? 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene 21 130 207 77 435 

Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene 21 111 228 79 439 

Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer 51 204 148 33 436 

Forældrene bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet 40 194 165 39 438 

Forældrene bør blive bedre til at sætte sig ind i institutionens pæda-

gogiske arbejde 

52 213 144 28 437 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 113a og 113b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 113a) og procent (tabel 113b) 

 

Tabel 113b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om eventuelle forbedringspotentialer i 

samarbejdet mellem din institution og forældrene? 
 

Enig Overve-

jende 

enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene (n = 

435) 

5 30 48 18 100 

Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene (n = 

439) 

5 25 52 18 100 

Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer (n 

= 436) 

12 47 34 8 100 

Forældrene bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet (n = 438) 9 44 38 9 100 

Forældrene bør blive bedre til at sætte sig ind i institutionens pædago-

giske arbejde (n = 437) 

12 49 33 6 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 113a og 113b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 113a) og procent (tabel 113b) 

 

Tabel 114 

I hvilken grad oplever I interesse blandt forældrene for at være med i 

forældrebestyrelsen/forældrerådet? 
 

Antal Procent 

I høj grad 108 25 % 

I nogen grad 194 45 % 

I mindre grad 127 29 % 

Slet ikke 4 1 % 

Total 433 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  
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Tabel 115a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i 

din daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende 

enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Jeg har 

ikke 

nok 

kend-

skab til 

at vur-

dere 

dette 

Total 

Forældrene bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerå-

dets arbejde 

260 141 29 5 2 437 

Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har forældrene indfly-

delse på, hvad der sker i institutionen 

213 180 37 7 1 438 

Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbej-

det med forældrene 

151 189 76 17 5 438 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 115a og 115b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 115a) og procent (tabel 115b) 

 

Tabel 115b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i 

din daginstitution? 
 

Enig Overve-

jende 

enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Jeg har 

ikke 

nok 

kend-

skab til 

at vur-

dere 

dette 

Total 

Forældrene bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets 

arbejde (n = 437) 

60 32 7 1 1 100 

Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har forældrene indflydelse 

på, hvad der sker i institutionen (n = 438) 

49 41 8 2 0 100 

Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbejdet 

med forældrene (n = 438) 

35 43 17 4 1 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Tabel 115a og 115b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 115a) og procent (tabel 115b) 

 

Tabel 116 

Har din kommune opstillet konkrete målsætninger for daginstitutionernes 

forældresamarbejde?   
 

Antal Procent 

Ja 262 60 % 

Nej 89 21 % 

Ved ikke 83 19 % 

Total 434 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  
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Tabel 117 

I hvilken grad oplever du, at kommunens målsætninger for forældresamarbejdet 

skærper jeres fokus på samarbejde med forældrene? 
 

Antal Procent 

I høj grad 66 26 % 

I nogen grad 117 45 % 

I mindre grad 60 23 % 

Slet ikke 10 4 % 

Ved ikke 5 2 % 

Total 258 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres kommune har opstillet konkrete målsætninger for forældre-

samarbejdet, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabel 118 

Opfordrer I forældrene til at løse frivillige arbejdsopgaver i jeres daginstitution? (Sæt 

gerne flere markeringer) (n = 437) 
 

Antal Procent 

Ja, praktiske opgaver med vedligehold (rengøring, vask, maling, arbejds-

dage osv.) 

283 65 % 

Ja, praktiske opgaver ved arrangementer (madlavning, indkøb osv.) 258 59 % 

Ja, pædagogiske opgaver (oplæsning, musik, ture ud af huset osv.) 50 11 % 

Andre opgaver 25 6 % 

Nej 69 16 % 

Total 685 157 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

 

Tabel 119 

Hvorfor opfordrer I forældrene til at løse frivillige arbejdsopgaver? (Sæt gerne flere 

markeringer) (n = 361) 
 

Antal Procent 

For at sikre at personalet har mere tid til børnene 122 34 % 

For at sikre hjælp ved personalets sygdom 1 0 % 

For at spare penge 103 29 % 

For at få løst opgaver, institutionen ellers ikke ville få løst 224 62 % 

For at styrke forældrenes tilknytning til institutionen 323 89 % 

For at styrke forældrenes indbyrdes relationer 291 81 % 

Andet 25 7 % 

Total 1089 302 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere 

end 100 %. 

Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de opfordrer forældrene til at løse frivillige opgaver, der har haft mu-

lighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 120 

I hvilken grad tager I initiativer til at bringe forældrene sammen, så de lærer hinanden 

at kende? 
 

Antal Procent 

I høj grad 66 15 % 

I nogen grad 273 63 % 

I mindre grad 92 21 % 

Slet ikke 6 1 % 

Total 437 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 121 

Hvor vigtigt synes du, det er, at bringe forældrene sammen, så de lærer hinanden at 

kende? 
 

Antal Procent 

Meget vigtigt 136 31 % 

Vigtigt 237 54 % 

Mindre vigtigt 65 15 % 

Slet ikke vigtigt 1 0 % 

Total 439 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 122a 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Forældresamarbejde er en del af institutionens pædagogiske ker-

neopgave 

316 105 15 1 437 

Forældresamarbejde er afgørende for børnenes trivsel 349 81 9 0 439 

Forældresamarbejde er tidskrævende 141 183 88 22 434 

Forældresamarbejde er svært 10 63 207 146 426 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner 

Note: Tabel 122a og 122b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 122a) og procent (tabel 122b) 

 

Tabel 122b 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 

Enig Overve-

jende enig 

Overve-

jende 

uenig 

Uenig Total 

Forældresamarbejde er en del af institutionens pædagogiske ker-

neopgave (n = 437) 

72 24 3 0 100 

Forældresamarbejde er afgørende for børnenes trivsel (n = 439) 80 19 2 0 100 

Forældresamarbejde er tidskrævende (n = 434) 33 42 20 5 100 

Forældresamarbejde er svært (n = 426) 2 15 49 34 100 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner 

Note: Tabel 122a og 122b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 122a) og procent (tabel 122b) 
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Tabel 123 

I hvilken grad oplever du, at jeres samarbejde med forældrene samlet set fungerer 

tilfredsstillende? 
 

Antal Procent 

I høj grad 332 76 % 

I nogen grad 106 24 % 

I mindre grad 2 1 % 

Slet ikke 0 0 % 

Total 440 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  

 

Tabel 124 

Hvilket af nedenstående udsagn beskriver bedst dit syn på omfanget af 

forældresamarbejde i din daginstitution? 
 

Antal Procent 

Vi har et passende omfang af forældresamarbejde 293 67 % 

Vi kunne med fordel have en større grad af forældresamarbejde, end vi har 

i dag 

142 33 % 

Vi kunne med fordel have et mindre omfang af forældresamarbejde, end vi 

har i dag 

1 0 % 

Total 436 100 % 

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner  
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