
De obligatoriske spørgsmål til evaluering af dagtilbud

Baggrundsspørgsmål

1. Hvilken type af dagtilbud går dit barn i? Svarkategorier: 
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Aldersintegreret dagtilbud/vuggestue
Aldersintegreret dagtilbud/børnehave
Særlig dagtilbud efter servicelovens paragraf 32
Andet
Mit barn går ikke i dagtilbud
Jeg passer selv mit barn med/uden tilskud
Mit barn går i et privat dagtilbud
Mit barn går i en privat pasningsordning

2. I hvilken kommune går dit barn i dagtilbud?
3. Går dit barn i et særligt dagtilbud fx efter Servicelovens paragraf 32?
4. Modtager dit barn særlig støtte i dagtilbuddet? 

Fx talepædagog, motorikundervisning, hjælp til aktiviteter mv.
5. Hvad er navnet på dagtilbuddet?
6. Hvad er barnets alder? 
7. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Svarkategorier: 

Dansk
Andet sprog
Ønsker ikke at svare

Den pædagogiske indsats
De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med den pædagogiske indsats i dit barns dagtilbud.

Svarkategorier: 
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Meget tilfreds

Bemærk: De obligatoriske spørgsmål er fastlagt og kan
ikke ændres. De obligatoriske spørgsmål stilles til alle
forældre med børn i offentligt dagtilbud.

Bemærk: Hvor der står 'Dagplejeren/Personalet' vælges
automatisk enten dagplejeren eller personalet som ord i
spørgsmålet, afhængig af hvilket dagtilbud barnet går i.



8. De aktiviteter dagplejeren/personalet står for i dagligdagen fx sanglege, kreative aktiviteter, motorik Tilfreds
9. Dagplejeren/personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper Hverken tilfreds/ utilfreds

10. Dagplejeren/personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Utilfreds
11. Dagplejeren/personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns perspektiv Meget utilfreds
12. Dagplejeren/personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg Ved ikke/ikke relevant 
13. Dagplejeren/personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for dit barn

Samarbejdet med dagplejeren/personalet Svarkategorier: 
De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med samarbejdet med dagplejeren/personalet. Meget tilfreds

Tilfreds
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Hverken tilfreds/ utilfreds

14. Informationsniveauet om dit barns dagligdag i dagtilbuddet Utilfreds
15. Dagplejeren/personalets dialog og samarbejde med dig som forælder om dit barns læring og udvikling i dagtilbuddet Meget utilfreds

Ved ikke/ikke relevant 

Børnene imellem Svarkategorier: 
I denne del spørger vi ind til din tilfredshed med relationerne mellem børnene og dagplejerens/personalets indsats for at udvikle gode børnefællesskaber. Meget tilfreds
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Tilfreds

16. Dagplejeren/personalets indsats for, at dit barn bliver lyttet til og respekteret Hverken tilfreds/ utilfreds
17. Dagplejeren/personalets indsats for at støtte dit barn i at skabe venskaber Utilfreds

Meget utilfreds
Ved ikke/ikke relevant 

Din samlede tilfredshed Svarkategorier: 
18. Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds

Tilfreds
Hverken tilfreds/ utilfreds
Utilfreds



Meget utilfreds
Ved ikke/ikke relevant 



Standard Tilvalgsspørgsmål

Bemærk: Excelarket indeholder
to faner vedr. tilvalgsspørgsmål

Den pædagogiske indsats
Svarkategorier: 

HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Meget tilfreds
1. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx faste ture, udflugter i lokalområdet Tilfreds
2. Dagplejerens/personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Hverken tilfreds/ utilfreds
3. Den tid, dagplejeren/personalet har til dit barn Utilfreds
4. Dagplejerens/personalets omsorg for dit barn Meget utilfreds
5. Dagplejerens/personalets indsats for at gøre børnene i stand til at håndtere udfordringer fx at skulle dele legetøj eller give plads Ved ikke/ikke relevant 

Samarbejdet med personalet
Svarkategorier: 

HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Meget tilfreds
6. Inddragelsen af dig som forælder i beslutninger vedrørende dit barn Tilfreds
7. Din mulighed som forælder for indflydelse på dagtilbuddet, fx gennem forældrebetyrelsen Hverken tilfreds/ utilfreds
8. Dagplejeren/personalets lydhørhed over for dine synspunkter Utilfreds
9. Dagplejeren/personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Meget utilfreds

10. Dagplejeren/personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning Ved ikke/ikke relevant 

De fysiske rammer

Bemærk: Hvis I ikke ønsker at benytte de standardiserede
tilvalgsspørgsmål, så kan I lave jeres egne specielle spørgsmål
under fanen "Specielle tilvalgsspørgsmål".

Det er også muligt at kombinere ved fx at vælge tre standard
tilvalgsspørgsmål og selv formulere to specielle
tilvalgsspørgsmål. I kan vælge maks fem tilvalgsspørgsmål i alt.

Når I er færdige med at vælge tilvalgsspørgsmål, gemmer I denne
fil med jeres kommunekode "101_Tillægsspørgsmål" (eksempel
hvis jeres kommunekode er 101).

Sendes senest fredag d. 25. juni 2021 til Danmarks 
Statistik: dstsurvey@dst.dk

Skriv venligst "Tilvalgsspørgsmål, [kommunekode]" i emnefeltet.

Vælg op til 5 spørgsmål 
ved at sætte X i de
markerede bokse



Svarkategorier: 
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Meget tilfreds

11. Åbningstiderne Tilfreds
12. De fysiske rammer indendørs fx legetøj, lokaler, inventar, plads Hverken tilfreds/ utilfreds
13. De udendørs faciliteter Utilfreds
14. Rengøringsstandarden Meget utilfreds
15. Indeklimaet fx temperatur, luftforhold, lydniveau og lugt Ved ikke/ikke relevant 

Frokostordning
Svarkategorier: 

16. Tilbydes der en frokostordning i daginstitutionen eller dagplejen? 1. Ja
2. Nej

[Bemærk: Spm. 16 og 17 hænger sammen og skal vælges samlet. De, der har svaret JA til spm. 16 får spm. 17.]
Svarkategorier: 

17. Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med frokostordningen? Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds/ utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke/ikke relevant 

Valg af dagtilbud - Bemærk, at spørgsmål 18-22 ikke stilles til forældre med børn i særlige dagtilbud
Svarkategorier: 

18. Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn, [BARNETS NAVN]? – fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution? Ja
Nej

[Bemærk: Spm. 18 og 19 hænger sammen og skal vælges samlet. De, der har svaret JA til spm. 18 får spm. 19.]

HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED: Svarkategorier: 
19. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer fx daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv. Meget tilfreds
20. Afstanden til dagtilbuddet Tilfreds



21. Kommunens information om de forskellige tilbudsmuligheder Hverken tilfreds/ utilfreds
22. Niveauet for forældrebetaling til dagtilbuddet Utilfreds

Meget utilfreds
Ved ikke/ikke relevant 

Skift af dagtilbudsplads - til forældre med børn i alle dagtilbud undtagen særlige dagtilbud
Svarkategorier: 

23. I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller ”naturlige” skift pga. overgang til fx børnehave eller skole.I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

[Bemærk: Spm. 23 og 24 hænger sammen og skal vælges samlet. De, der har svaret JA til spm. 23 får spm. 24.] Slet ikke
Ved ikke  

24. Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Markér gerne flere svar Svarkategorier: 
Fordi jeg har fået tilbudt min 1. prioritet
Manglende trivsel hos barnet
Adfærdsproblemer hos barnet
Den pædagogiske indsats fra dagplejeren/personalet
Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud
Niveauet for forældrebetaling
Dårlige rammebetingelser (normeringer, ledelse, fysiske rammer mv.)
Andre årsager

Skift af dagtilbudsplads - til forældre med børn i særlige dagtilbud
Svarkategorier: 

25. I hvilken grad ønsker du at skifte dagtilbudsplads? Svar gerne ift. dit ønske, også selvom det ikke reelt er muligt.Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller ”naturlige” skift pga. overgang til fx børnehave eller skole.I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

[Bemærk: Spm. 25 og 26 hænger sammen og skal vælges samlet. De, der har svaret JA til spm. 25 får spm. 26.] Slet ikke
Ved ikke  



26. Hvad er årsagerne til, at du ønsker at skifte dagtilbudsplads? Markér gerne flere svar Svarkategorier: 
Manglende trivsel hos barnet
Adfærdsproblemer hos barnet
Den pædagogiske indsats fra dagplejeren/personalet
Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud
Dårlige rammebetingelser (normeringer, ledelse, fysiske rammer mv.)
Andre årsager



SKOLE Specielle Tilvalgsspørgsmål

Rammer ved konstruktion af specielle spørgsmål: 
1. Det er tilladt at lave 2-5 svarmulighder
2. Der kan ikke laves tekst-svar (dvs. ingen "åbne" svarmuligheder)
3. Forsøg at formulere spørgsmål og svarkategorier korte og præcise 
4. Som udgangspunkt er det muligt for respondenten at vælge ét svar (single choice)
5. Hvis respondenten skal kunne vælge flere svar (multi choice), så skriv det under "Kommentar"

Betegnelse: Spørgsmålstekst: Svarkategorier: Kommentar:

Eksempel Ekstra 3_101
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med trafiksikkerheden
omkring dagtilbuddet? 1. Meget tilfreds

2. Tilfreds
3. Hverken tilfreds/ utilfreds
4. Utilfreds
5. Meget utilfreds

Ekstra2_Kommunekode Indsæt spørgsmålstekst 1. 
2.
3. 
4. 
5. 

Ekstra2_Kommunekode Indsæt spørgsmålstekst 1. 

Under denne fane kan I skrive jeres egne specielle tilvalgsspørgsmål, som I selv konstruerer (se
eksempel med rød skrift).

Vælg denne løsning, hvis I ønsker at stille andre spørgsmål til forældres tilfredshed med kommunens
dagtilbud, som ikke allerede fremgår af de obligatoriske spørgsmål eller af de standardiserede
tilvalgsspørgsmål.

Indsæt selv
kommunekode

Her kan du skrive ekstra
information ved behovSkriv 2-5 svarmuligheder herSkriv spørgsmålet her

Disse tal er ikke synlige for
respondenten



2.
3. 
4. 
5. 

Ekstra3_Kommunekode Indsæt spørgsmålstekst 1. 
2.
3. 
4. 
5. 

Ekstra4_Kommunekode Indsæt spørgsmålstekst 1. 
2.
3. 
4. 
5. 

Ekstra5_Kommunekode Indsæt spørgsmålstekst 1. 
2.
3. 
4. 
5. 


