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Kirstine Seligmanns Børnehaves forældreevaluering 2017-2018 

Vi har valgt en kvalitativ evalueringsform ”Two Stars and a wish”, hvor børnehavens 

forældre frit har kunnet adressere, hvor og hvordan de vil beskrive børnehavens kvaliteter 

gennem ”Two stars” og samtidig mulighed for at adressere et muligt udviklingspotentiale 

under ”a wish”*. 

I efterbehandlingen af tilbagemeldingerne bliver der lavet en tematiseret kodning for at 

udpege generelle tendenser samt udskilt eventuelle subjektive udtryk, som kan udelades 

uden at betydningen går tabt og den enkelte forældregruppe vil få svar på konkrete 

spørgsmål. Følgende tematiseringer er opstået af forældreevalueringerne á 18. juni 

2018.06.14  

Two stars    
Læring 

Lærdom i fantastiske udgaver, disciplin, ro, god organiseret overgang til skole, 

fantastisk start, god dokumentation på den daglige aktivitet, leg og læring. 

Pædagogikken er fyldt med sjov, mening og læring, hvor børn og voksne mærker den 

røde tråd fra tanke til handling og udbytte. 

Struktur 

Tryghed, plads til at rydde planerne – og være impulsive, god formidling, god 

planlægning, gruppeopdeling og omrokering af grupper motiverer til nye relationer, 

godt overblik via Årshjulet og ugeplan, læring i små og store grupper, god 

kombination af struktur og disciplin.  

Aktiviteter 

Gode oplevelser, mange spændende og udfordrende ture, megen variation, Givskud 

ZOO, kunstmuseum, kælketur, vandleg, fødselsdags-hjemmebesøg, kreativiteten 

smitter, ude i al slags vejr, musik og gymnastik. 

Personale 

Personalet har tid til børnene, godt humør, er omsorgsfulde, skaber tryghed, 

opmærksomhed, smil og glæde, god dialog ml. forældre og personale, fokus på det 

hele menneske, sætter kurs for fællesskabet og dynamik, kompetente voksne, 

engagement, følger børnenes spor, tid til trøst og vinkemakker, jordnære og 

hjertevarme voksne, dygtige pædagoger der arbejder med de ting, det enkelte barn har 

brug for. Man føler sig velkommen som forælder, nærværende og opmærksomme 

voksne, højt ambitionsniveau, passionerede pædagoger og medhjælpere som favner og 

ser børnene.  

Børnemiljø 

Tryghed, fysiske rammer både ude og inde er fantastiske, behagelig atmosfære, 
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-and a wish    
− Sommerkoloni 

− Forenklet oversigt over forældre/bedsteforældrearrangementer  

− Strammere mad ”politik” omkring uddeling til fødselsdage 
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