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Forældrenævnet er enige med rådmanden i at undersøgelsen er et skulderklap til det personalet, 
og at de har fortjent det. Personalet gør det meget meget godt. Men personalet strækker sig også 
meget meget langt – vi håber at kommunen gør sit for, at de ikke strækker sig for langt.  

Morten Bowman siger: ”Forældrenævnet hæfter sig særligt ved at mange forældre efterlyser mere 

tid til det enkelte barn, det skal kommunen lytte til. Der skal frigøres mere tid til arbejdet med 

børnene og der skal ansættes flere pædagoger i institutionerne”.  

I opgørelsen over tilfredsheden får de ‘gule tal’ – de der knytter an til svaret ”Hverken utilfreds eller 

tilfreds” - ingen opmærksomhed. Morten Bowman siger: ”Vi kan kun gisne om årsagen til at 

forældrene svarer, som de gør. Nogle af de forældre, der har svaret at de hverken er tilfredse eller 

utilfredse, tilkendegiver muligvis på den måde at de ikke har tilstrækkelig indsigt i børnenes 

hverdag. Måske finder forældrene spørgsmålene problematiske. Måske er der også nogen, der 

ikke kan se et formål med at svare. For hvad nytter det at svare at man er ’utilfreds’ når man godt 

ved, at der ikke er meget personalet kan stille op, f.eks. når det angår utilfredshed med tiden til det 

enkelte barn?”  

Forældre boykotter undersøgelsen: ”I Forældrenævnet ved vi også, at der blandt de. ca. 35 % der 
ikke svarer er mange, der bevidst boykotter undersøgelsen, fordi de mener at den bliver brugt 
politisk på en måde, som man ikke billiger, eller fordi man ikke synes de spørgsmål, der bliver 
stillet giver troværdige svar, og så er der forældre der boykotter  undersøgelsen, fordi de mener at 
den er spild af penge” fortæller Morten Bowman. 

I Forældrenævnet mener vi fortsat, at de millioner af kroner, der går til at lave de her 
undersøgelser, kunne bruges bedre. Det vi hører fra personale og forældre, der sidder i bestyrelser 
og råd er nemlig at undersøgelsen er alt for overfladisk til, at man reelt kan bruge den i det daglige 
arbejde.” udtaler Morten Bowman. 
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