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Indsamling af lokale spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelse blandt 

forældre til børn i dagtilbud  

Indenrigs- og Boligministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende 

brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. 

Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den of-

fentlige sektor fra februar 2019.  

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politi-

kere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i til-

rettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige 

for borgerne. Resultaterne af den første brugertilfredshedsundersøgelse blandt foræl-

dre til børn i folkeskole og SFO blev offentliggjort i efteråret 2020. 

Den næste brugertilfredshedsundersøgelse foretages blandt forældre til børn i dagtil-

bud. Undersøgelsen omfatter både dagtilbud efter dagtilbudsloven, herunder også 

dagplejere, og særlige dagtilbud efter serviceloven. Danmarks Statistik gennemfører 

undersøgelsen for Indenrigs- og Boligministeriet i vinteren 2021-2022, og resultaterne 

ventes at være klar i foråret 2022. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 11 spørgsmål om for-

ældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud samt et antal baggrundsspørgsmål. 

Størstedelen af spørgsmålene er hentet fra Social- og Indenrigsministeriets tidligere 

koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), som var udviklet 

i samarbejde med KL. Spørgsmålene kan ses i vedlagte skema. 

For at tilpasse brugertilfredshedsundersøgelsen den lokale kontekst har hver enkelt 

kommune mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål om forældrenes tilfreds-

hed med dagtilbud i slutningen af spørgeskemaet. De lokale spørgsmål bliver kun stil-

let til forældrene i den pågældende kommune.  

Hvis kommunen ønsker at tilføje lokale spørgsmål, bedes vedlagte skema udfyldt. Der 

er her mulighed for at gøre ét af følgende:  

 Vælge op til fem spørgsmål fra udvalget af kvalitetssikrede tilvalgsspørgsmål. 

 Formulere op til fem spørgsmål selv. 

 En kombination af de to ovenstående muligheder. Dog stadig maks. fem 

spørgsmål. 
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Det er muligt at formulere eller tilvælge spørgsmål til både almindelige dagtilbud og 

særlige dagtilbud, dog maks. fem i alt. 

Skemaet skal sendes til dstsurvey@dst.dk senest den 25. juni 2021. Skriv venligst 

”Tilvalgsspørgsmål, [kommunekode]” i emnefeltet.  

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet forventes at 

ligge klar i foråret 2022.  

Indenrigs- og Boligministeriet udsender landsresultater samt kommunespecifikke re-

sultater til de enkelte kommuner. Dertil gøres resultaterne tilgængelige på ministeriets 

hjemmeside i et dashboard. Resultaterne udsendes i en form tilsvarende de rapporter 

og dashboard, som kommunerne modtog i 2020 med resultaterne fra undersøgelsen 

på folkeskole- og SFO-området.  

Spørgsmål om brugertilfredshedsundersøgelserne kan rettes til Lene Østergaard (tlf: 

41 85 10 16 / mail: leob@im.dk) eller Helena Ravn (tlf: 72 28 24 54 /mail: 

hera@im.dk). 

 

Med venlig hilsen 

Torben Buse 

Afdelingschef, Indenrigs- og Boligministeriet 
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