
 Afholde forældrekaffe og tilbyde hjælp til besvarelsen 

 

 Gøre synligt i institutionen, hvor mange forældre, der har be-

svaret kortlægningen – f.eks. stort glas med farvede kugler/

bolde, stor tavle med cirkeldiagram, tavle med streger, krydser 

etc. 

 

 Belønne børnegruppen, hvis svarprocen-

ten er høj – holde fest 

 

 God orientering til forældrene – f.eks. til forældremøde – det 

gøres tydeligt, at formålet med kortlægningen er at gøre den 

pædagogiske praksis bedre. Vigtigt at alle forældre kommer 

med input. 

 

 En søjle der løbende illustrerer svarprocenten med resultater 

fra egen og evt. de andre institutioner 

 

 Tilbyde hjælp til besvarelse på et konkret tidspunkt (særligt i 

forhold til tosprogede forældre) 

 

 Et arrangement for forældre som kan kombineres med at de 

kan svare på spørgeskemaet (Fx Kagens dag) 

 

 Prikke forældrene diskret 

 

 Øget forældreinformation – fortælle hvad besvarelserne ved T1 er 

anvendt til 

 

 Brug af Sprogskolen 

 

 Stille ipad/computere til rådighed 
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 Kolding Kommune 



       ”Vi valgte at hænge søjler op og ned af den store gang i vores 
institution, hvor det blev meget synligt, hvor mange forældre, 
børn og personale, der havde besvaret. Derudover har vi 
nævnt programmet på vores store forældremøde og gjort me-
get ud af at gøre reklame for sagen.” 

 

 ”Vi har fortalt om projektet i forældrebestyrelsen og på et foræl-
dremøde. Der er uddelt informationsbrev til alle på forskellige 
sprog. Vi har haft opslag oppe med information. Personalet har 
fortalt om projektet til forældre i hverdagen. Vi har haft møder 
med alle forældre, og vi har haft tolkebistand i det omfang, det 
har været nødvendigt.” 
 

 ”Vi har afholdt caféer, hvor de kunne komme og få 
hjælp til at udfylde materialet.” 
 

 ”Forældrene har fået en ´kvittering´ på intra med en oplysning 
om deltagelsesprocenten. De er orienteret om det samlede re-
sultat. Vores resultater lægges på hjemmesiden, når den sam-
lede rapport er klar. På det tidspunkt vil vi ligeledes informere 
om, hvor vores indsatser kommer til at ligge og hvordan vi ar-
bejder med det.” 
 

 ”Vi har informeret samtlige forældre via opslag og events i børne-
haven, samt på intra.” 
 

 ”Vi har 100% besvarelse, så vores forældregruppe har 
taget det til sig. Vi valgte at fremstille en bamse (af en 
vaskeklud, red.) for hver besvarelse, samt stille vores 
hjælp til rådighed i to uger. Da alle svar var i hus holdt 
børn og bamser en kæmpe bamsefest med boller, dans, 
bamsewellness og underholdning. Vi har tidligere arbej-
det med empiri med stor succes, så forældrebestyrelsen 
bakker os fint op.” 
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