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Forældre tilfredshedsundersøgelse - november 2018
Skemaerne er udsendt på intra og ligget fremme ved afkrydsningspulten.Der blev givet 1 svar
pr. barn.
18 besvarelser modtaget ud af 38 mulige (svar % = 47).
Jeres besvarelser er læst af personalet og behandlet på et personalemøde samt med Susanne
Falk.
Hvor tilfreds er du generelt med Krudthus?
Giv et tal mellem 1 (meget utilfreds) – 10 (meget tilfreds)
Gennemsnit: 9,8
14 x 10 taller (1 x11)
1 x 9,5 tal
2 x 9 taller
1 x 8 taller
Hvad værdsætter du i Krudthus?
• Den meget varme og omsorgsfulde måde I er sammen med børnene på.
De gode aktiviteter I laver, og alt det I lærer børnene (natur, socialt, miljø, fagligt).
Vi får en glad pige hjem, som udvikler sig helt vildt.
•

Den opmærksomhed børnene får.

•

Den entusiasme alle medarbejdere har og viser til dagligt
.
Det lærerige miljø.
Det sunde liv børnene får som gør at de bliver stærkere. Fysisk og mentalt.
Dern støtte man altid får som forældre.

•

Personalet! I er helt fantastiske og rummelige.
At kreativiteten er i fokus i hverdagen og hos børnene.
Beliggenheden og naturomgivelserne.
Det nye kreative rum i det gule hus.

•

Jeres altid søde måde at være på.
Jeres måde at guide børnene til at gøre og sige det rigtige.
Stedet som helhed.

•

Det nære samarbejde med de voksne og den tætte kontakt og føling med børnene og
hvad der rører sig.

•

Jeres engagement og sammenhold. I er altid positive og udstråler en glæde vad at gå
på arbejde/være i Krudthus. I ser ikke problemer, men derimod muligheder. Alt dette
smitter af på børnene. ☺. Skønt når I har overskud til at tage nogle børn med på tur.
Det bliver husket længe efter.

•

Fokus på hvert enkelt barn.
Åben dialog mellem forældre og personalet.
Børnene er trygge og har det godt.
Fornuftig dagsplan.
Børnene er bekendt med ’Queen-musik’ (We will rock you) ☺
Værkstedprojekter.

•

Nærvær
Dejlige omgivelser- højt til loftet
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•

Udelivet
Der tænkes nyt
Bæredygtighed
Og de tirsdagsgrupper med spændende og udviklende emner.
At det gule hus også kan bruges engang imellem og til at danne nye relationer, da de er
tættere sammen.

•

Dejlige mennesker, fantastiske omgivelser, leg &læring, og den energi og gejst.

•

Topengagerede og fagligt dygtigt personale.
I møder børnene, hvor de er.
Vi fornemmer tydeligt, at I vil børnene.

•

Engageret personale, læringsmiljø, børnene lærer så meget.

•

Pædagogernes nærhed og engagement i hvert enkelt barn.
Der sættes pris på forskellighed og der er i det hele taget meget lidt ’kasse’ tænkning.

•

Susanne
Omgivelserne
At børnene lærer selvstændighed bl.a. anvendelse af værktøj.

•

Jeres søde og nærværende samvær med børnene. At I har gang i gode aktiviteter. At I
er kompetente. Vores skønne omgivelser.

• Der er ikke nok plads til at beskrive, hvad jeg værdsætter i Krudthus ☺
Jeg værdsætter alle de ansatte… deres engagement, deres glæde, deres evne til at skabe
tryghed for børnene, deres professionalisme, deres indlevelse, den måde de skaber et miljø hvor der fortælles historier, samles på oplevelser, sprøjtes med vandslange, så børnene kan
løbe nøgne rundt og opleve gyset, glæden og det umiddelbare. Fællesskabet de skaber om
sange, suppe brygning, bål tænding, de kreative værksteder, værksteder der styrker
interaktionen børnene imellem, oplevelser i en hængekøje - hvor man bare ”er”,
træværkstedet, hvor der snittes, hvor motorikken og troen på sig selv vokser. Alle de
værdifulde traditioner i årshjulet, der skaber en kontinuerlighed og genkendelses glæde - for
nu er det ”den tid igen”.
Det at mit barn kommer hjem og synger nye sange, fortæller om oplevelser, der fylder i ham,
og som alle handler om jer. Gode oplevelser, der gør ham eftertænksom og nuanceret.
Jeg værdsætter, at I er med til at styrke min søn - presse ham, når det er nødvendigt, give
ham plads, når det er det, der er brug for, lytte til ham, så han føler sig set, sætte ham i
situationer han vokser af samtidig med, at I lader ham vokse og modnes i eget tempo.
Jeg værdsætter, at når filmen en sjælden gang er knækket, og moren ikke er indstillet til
prisen ”årets overskudsmor”, så er det en med glimt i øjet, der møder mig - og en varm hånd
og rolig stemme, der møder mit barn.
Min søn er tryg, socialt velfungerende, opmærksom på børnene omkring ham, omsorgsfuld
overfor andre, god til at lytte til andre, kan vente til det er hans tur og forstår konceptet ”at
være en god ven” - alt sammen noget I i Krudthus er med til at udvikle.
Jeg er taknemmelig hver dag, når jeg afleverer ham - I har de fantastiske rammer - men I
skaber det fantastiske miljø.
Jeg værdsætter hver enkelt af jer og det I bringer til mig og ikke mindst mit barn hver dag.
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Hvad synes I vi skal ændre?
• Toiletforholdene
• Toiletterne- desværre ingen gode forslag til ændring – men lækkert er det ikke med
lugten i garderoben.
• Muldtoiletterne lugter ofte om eftermiddagen, men tænker, at det er svært at gøre
noget, når børnene glemmer at lukke?
•

Jeg ser ikke noget som sådan, der skal ændres - min søn trives, og det gør han fordi,
han dagligt er i et miljø, der er trygt, godt og tillader ham ”at være” samtidig med at
han stimuleres og udfordres.

•

Nu har vi 2 på 6 måneder oplevet, at der ikke har været nogen voksne til at åbne og at
forældrene må blive. Vi ved at 2 voksne er ressource, men det er meget sårbart med
kun en voksen, hvis personen sover over sig.
Morgendækning af personale fra 1-2.
Bare I kommer til tiden om morgenen, så er vi glade. Det er sket et par gange nu, at
der ikke er mødt nogen pædagog op.

•
•
•

Den eneste ting jeg har været lidt i tvivl over det er bålkulturen og rødindånding. Jeg
gætter på at børnene ved, at de ikke skal tæt på? Med de kommer hjem og lugter
som ’et bål’. Men ikke fordi det skal ændres, men måske nogle tanker.

•

Sæt gerne prisen op med f.eks. 20 kr pr måned, der går ubeskåret til de legeting,
blyanter etc. Som I mangler.

•

Som nævnt tidligere: fokus på at hjælpe børnene med korrekt overtøj, huer, vanter,
regntøj og fodtøj.

•

På nuværende tidspunkt har vi ingen ønsker til ændringer.

Andre ideer og kommentarer:
•

Vi anbefaler Krudthus til venner og bekendte.
Alle børn skulle have mulighed for en lige så fantastisk start på livet.

•

Forslag til forældreuger ligesom bedsteforældreuger

•

Vi vil gerne have, at det bliver brugt andet end Facebook til billeder. Andre institutioner
bruger Familiy, som også kan bruges til kommunikation. Vi ved godt, at Facebook også
er reklame, men det er med landet følelser. Vi vil jo godt se billeder, men bryder os ikke
om reglerne på Facebook.

•

Kunne man lave noget bueskydning? Det er en udfordrende disciplin, der kræver
præcision og ro – Mit barn er jo ikke til de vilde ”larme” ting som fodbold etc (pt - det
ændrer sig nok, som han vokser ☺) måske en idé til foråret eller?

•

Fortsæt det gode arbejde og I gør alle en stor forskel hver dag på forskellig vis.

•

De grupper I har om tirsdagen, kan det evt. fungere over en større del af året, hvor
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børnene skifter gruppe/emne.
•

Synes sang er et dejligt indslag i hverdagen der giver samvær.
Fortsæt med ’baner’ i skoven lavet af reb ☺.

•

Lærkes projekt ’bæredygtighed’ skal fortsættes (især madpakkeindhold).

•

Flere cykeldage fordelt over året.

•

Kunne man finde en børnesikret låge`?
Er der fundet en løsning på en form for hjemmesko eller tykke strømper børnene kan få
på i det ’det gule hus’? Gerne med forældrebetaling.

•

Læseklub ’Bedstefar eller bedstemor læser historie’….

Kommentarer fra Krudthus:
Facebook afskaffes i 1. halvdel af 2019, samtidig med at nyt IT-system, Parent indføres.
Toiletforholdene er forbedret mest muligt med nyt udsug og låg. Da vi ikke må bygge til på
grunden, lave udendørsoverdækninger og kloakering ikke er realistisk er det svært at finde
andre gode måder at forbedre på. Det er derfor tidligere besluttet af bestyrelsen at toiletterne
fungerer tilstrækkeligt.
Vi beklager meget det manglende fremmøde 2 gange i den seneste tid. Det er meget sjældent
det ellers er sket. Vi vil gøre vores yderste for at det ikke sker fremover. Det er ærgerligt at
bruge mange ressourcer på et tidspunkt, hvor der er meget få børn, der får glæde af dette.
Røglugt kan desværre ikke undgås ved bål. Bålkulturen er en vigtig del af udelivet i Krudthus.
Alle børn er instrueret i ikke at komme for tæt på bålet pga. brandfare.
En prisstigning på forældrebetaling på 50 kr. er vedtaget på sidste bestyrelsesmøde (se referat
herfra). Vi sætter stor pris på alle de selvvalgte små og store gaver som I forældre giver os i
hverdagen. Herudover har Krudthus en forældrekasse som forældre kan indbetale til efter eget
ønske.
Bestyrelsen ønsker at bakke om bedsteforældredage f.eks. læseklub og Annette vil i det
kommende år understøtte dette.
Vi er enige i at sang i hverdagen er vigtigt.
Vi fortsætter alle vores udeaktiviteter herunder rebbaner og vil gerne lave bueskydning. Vi er
enige i at flere cykeldage hen over året vil være godt.
Vi ønsker også at fortsætte fokus på bæredygtighed og vil have fokus på bæredygtighed i
hverdagen og i vores kommende årsplan for 2019 ligesom det har været i år.
Værkstedgrupper (tirsdagsgrupper) forventes at genopstarte i det nye år.
I krudthus er lågerne ikke ’børnesikrede’. Når børnene er i skoven har vi en hverdag uden
hegn. Hegnet der omgiver vores have er ikke højt og lågerne er ’ikke børnesikret’.. Det er
vores forventning og krav at børnene overholder de regler vi opstiller både i skoven, og når vi
er ’hjemme’. Vi tror ikke sikkerheden øges ved at have ’børnesikrede låger’.
Alle børn opfordres i kommende nyhedsbrev til at medbringe tykke uldsokker til en fælles
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kasse, der vil være i der gule hus.
Vi vælger ikke at indføre forældreuger. I forældre er altid velkomne til at komme med i skoven.
Som det er nu kan I hele året selv vælge, hvornår I har lyst, tid og mulighed for at deltage i
vores skønne hverdag. Jeres børn og os sætter stor pris på, at I er en del af vores hverdag.
Skovhilsner fra os alle i Krudthus.

