Brukerundersøkelsen 2020
Tusen takk til alle dere som har svart på brukerundersøkelsen i desember 2020.
Nå tenkte jeg at det er på tide å fortelle dere hvordan vi har jobbet med tilbakemeldinger vi fikk. I
denne prosessen har vi involvert hele personalgruppen, SU og styret.
Den totale tilfredsheten ligger på 4,5 der 5 er det høyest mulige svaret. Og ligger dermed på samme
nivå som for et år siden.
Likevel har det vært høyere skår i år på det vi ser som barnehagens viktigste oppgaver, nemlig det
pedagogiske innholdet. Vi skårer i året høyere på relasjon mellom barn og ansatte og barnas trivsel,
til tross for at store deler det forrige året har vært preget av pandemien. Dette er en flott
tilbakemelding som vi tar til oss.
At vi har gått opp på noen sentrale områder betyr også at vi har fått lavere skår på andre områder.
Det er spesielt på disse områder vi har rådført oss med styret og SU og i felleskapet utarbeidet noen
tiltak her.
Mattilbudet er det området vi skårer lavest på med 3,5 der 5 er høyeste skår. Vi forstår veldig godt at
dere savner mer matservering i barnehagen. Og vi er innstilte på, at så fort pandemien roer seg og vi
går over på grønt tiltaksnivå, skal vi også komme tilbake til matservering.
Foreldremøte er et annet punkt vi i mange år har skåret lavt på. Etter drøfting i SU skal vi prøve en
annen vri på neste foreldremøte, der tanken om foreldrekafe med faglig innhold står sentralt. Mens
det meste av praktisk informasjon vil bli lagt ut på Kidplan. Så må vi bare håpe på at smittevern
tillater at vi gjennomfører et slikt møte, når denne tiden kommer.
Under ute og innemiljø ser vi at dere ønsker dere en liten oppgradering.
Her prioriterer vi fremover en oppgradering i garderoben til Karlsvogna, denne oppgradering vil
omfatte maling av panelveggene og en ny garderobeløsning. Om alt går etter planen vil arbeidet blir
utført i påsken.
På barnehagens leker og utstyr så ønsker jeg å si at våre ansatte er
veldig dyktige til å ta vare på ting. Vi har mange gode og
funksjonelle leker, selv om de er ikke det nyeste som finnes på
marked. Likevel skal vi anskaffe noen nye spill, og leker fremover. I
første omgang var det småbarnsavdeling som har fått noen ønsker
oppfylt.
Utelekeplassen vil også være et prioritert område som vi i løpet av
dette året planlegger en videreutvikling på. Dette vil imidlertid
være både tids og resurskrevende. Til nåværende tidspunkt er det
derfor ingen konkrete planer her. Men SU har kommet med sine
tanker og innspill som skal tas videre med i prosessen.

