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Folkeskolen 

Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på spørgsmålet ”Hvor tilfreds 
er du samlet set med dit barns skole?” Det er en tilbagegang fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 på 
otte procentpoint.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte i 2014 og 2015 landsdækkende undersøgelser, baseret på 
stikprøver på ca. 1.600 besvarelser. Heri var tilfredsheden 74 procent i 2014 og faldet til 67 procent i 2015.  

I Frederiksberg Kommuens Borgerundersøgelse fra 2015 er tilfredsheden med folkeskolen blandt brugerne 
opgjort til 69 procent.  

 

Figur 26 - Samlet tilfredshed med folkeskolen 2008-2016 
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Figur 27 - Samlet tilfredshed opgjort på folkeskoler 
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Figur 28 - Tilfredshed opgjort på folkeskoler 

 

 

Figur 29 – Udvikling i tilfredshed med folkeskolen fra 2012 til 2016 
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

37 45 13 4

37 45 13 4

334

334

 

Tilfreds Øvrige

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

82 18

82 18

334

334

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

42 44 9 3 3

34 40 20 5

20 59 13 7 2

36 45 13 4 2

160

91

46

297

Hvor tilfreds er du med: - Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole?

 

Skole - samlet tilfredshed

 

Hvor tilfreds er du med: - Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole?
 

Folkeskolen
Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skoleafdeling
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Tilfreds Øvrige

Mand

Kvinde

Ønsker ikke at oplyse

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

78 22

85 15

50 50

82 18

107

219

8

334

Skole - samlet tilfredshed
 
Krydset med: Hvad er dit køn?
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Tilfreds Øvrige

Samboende/gift

Enlig

Ønsker ikke at oplyse

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

83 17

83 17

60 40

82 18

224

100

10

334

 

Tilfreds Øvrige

Kortere uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Lang videregåënde uddannelse

Ønsker ikke at oplyse

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

78 22

84 16

83 17

86 14

82 18

98

102

127

7

334

 

Tilfreds Øvrige

Dansk

Andet sprog

Ønsker ikke at
oplyse

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

82 18

88 13

25 75

82 18

314

16

4

334

Skole - samlet tilfredshed
 

Skole - samlet tilfredshed
 

Skole - samlet tilfredshed
 

Krydset med: Hvad er din civilstand?

Krydset med: Uddannelsesniveau

Krydset med: Hvilket sprog taler I mest derhjemme?
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

At udfordre dit barn fagligt

At motivere dit barn til at lære mere

At udvikle dit barns selvstændighed

At udvikle dit barns evne til at indgå i 
sociale sammenhænge

At tilrettelægge undervisningen i forhold 
til dit barns behov

At sætte mål for læring, som knytter sig 
specifikt til dit barn

At skabe en varieret skoledag for dit barn

At skabe en skoledag med motion og 
bevægelse

At inddrage omverdenen i undervisningen 
eller flytte undervisningen væk fra 
skolens område, fx til museer ...

At hjælpe dit barn med lektier og faglig 
fordybelse

Dit barns faglige udbytte af 
undervisningen?

0% 25% 50% 75% 100%

24 57 12 4 2

22 48 19 8

20 55 18 4 2

32 47 13 5 2

15 43 24 10 4 4

13 35 30 12 4 5

21 49 21 6 2

22 35 24 12 4 2

19 41 24 9 3 4

13 41 28 9 3 7

22 53 15 7 2

334

334

334

334

334

334

334

334

334

334

334

 
Undervisningen
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

At få dit barn til at føle sig tryg og glad

At skabe ro og orden i klassen

At skabe et godt socialt klima i klassen

Skolens indsats for at begrænse mobning?

0% 25% 50% 75% 100%

38 43 10 7 2

22 42 15 10 7 5

29 47 11 7 5

20 44 16 7 4 9

334

334

334

334

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Kommunikationen mellem dig og dit 
barns lærere og pædagoger om dit barns 
trivsel

Kommunikationen mellem dig og dit 
barns lærere og pædagoger om dit barns 
faglige læring

De forventninger dit barns lærere og 
pædagoger stiller til dig som forældre

Hvordan dit barns elevplan inddrages i 
kommunikationen mellem dig og dit barns 
lærere og pædagoger

Hvor tilfreds er du samlet set med 
samarbejdet mellem dig og dit barns 
lærere og pædagoger

0% 25% 50% 75% 100%

25 41 20 9 3

17 40 27 10 4 2

15 51 24 6 3

8 24 34 14 6 15

22 49 19 6 3

334

334

334

334

334

 

 

Trivsel i skolen

Samarbejdet mellem skole og hjem
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Ledelsens evne til at lede skolen

Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, 
når du har behov

0% 25% 50% 75% 100%

43 41 9 2 4

28 37 14 4 2 16

334

334

 

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

58%

42%

194

140

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

49 36 9 3

49 36 9 3

194

194

 

Har du været i kontakt med skolens ledelse, fx via SkoleIntra/brugerportal, mail,
telefonisk eller personlig samtale?
 
 
 
 
 

Hvor tilfreds er du med:
 
 
 
 
- Ledelsens evne til at lede skolen

 

Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, når du har behov

 

Skolens ledelse

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

37 38 11 7 3 5

37 38 11 7 3 5

194

194
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Skolens fysiske rammer indendørs 
(lokaler, inventar, plads mv.)

Skolens udendørsområder (skolegård, 
boldbaner mv.)

Trafiksikkerheden mellem skole og hjem

0% 25% 50% 75% 100%

11 40 26 17 6

25 51 17 5

12 38 25 15 7 2

334

334

334

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

11 40 26 17 6

11 40 26 17 6

334

334

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

25 51 17 5

25 51 17 5

334

334

 

Hvor tilfreds er du med: - Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads
mv.)

 

Hvor tilfreds er du med: - Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner mv.)

 

Skolens fysiske rammer

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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Tilfreds Øvrige

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

79 21

79 21

223

223

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

26 53 14 4

26 53 14 4

223

223

SFO - samlet tilfredshed

 

Hvor tilfreds er du: - Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO/ fritidshjem?

 

Skolefritidsordning
Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Aktiviteterne i SFO’en

Dit barns fysiske aktivitet mens det er i 
SFO

Det generelle faglige niveau blandt det 
personale, der er tilknyttet dit barn

Personalets pædagogiske indsats i forhold 
til dit barn

Personalets indsats for at udvikle dit 
barns sociale kompetencer (fx vise 
hensyn ogforståelse for andre og indgå...

SFO’ens indsats for at få dit barn til at 
føle sig tryg og glad

SFO’ens indsats for at begrænse mobning

Personalets håndtering af drillerier og 
konflikter mellem børnene

Personalets indsats for at skabekontakt 
mellem dit barn og de øvrige børn

Personalets indsats for at tage 
udgangspunkt i dit barns behov

Personalets indsats for, at alle børn i 
børnegruppen trives og udvikles

Personalets engagement i hverdagen

Antallet af personale i forhold til antallet 
af børn i dit barns SFO

0% 25% 50% 75% 100%

27 54 13 4 2

29 54 11 4

28 52 11 3 6

25 45 19 5 5

24 43 20 5 2 6

34 46 14 3 2

18 41 15 6 2 19

19 40 16 7 2 16

16 42 26 3 12

17 37 24 3 3 16

18 43 21 3 2 13

33 43 13 6 4

11 39 30 11 4 5

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

 
Pædagogisk indsats
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Personalets lydhørhed over for dine 
synspunkter

Dialogen og samarbejdet om dit barn 
mellem SFO og dig/jer som forældre

Inddragelsen af dig/jer som forældre i 
aktiviteterne i SFO

Dialogen og samarbejdet mellem dit 
barns skole og SFO

0% 25% 50% 75% 100%

21 39 24 13

21 46 22 5 5

10 24 42 8 2 15

18 47 17 2 14

223

223

223

223

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

SFO’ens fysiske rammerindendørs 
(lokaler, inventar, plads mv.)

SFO’ens udendørsfaciliteter 
(skolegård/legeplads, boldbaner mv.)

Trafiksikkerheden mellem skole og SFO ? 
(Hvis SFO og skole ligger sammen, skal 
du sætte kryds i ’Ved ikke/ikke relevant’)

Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO

0% 25% 50% 75% 100%

14 35 21 22 8

23 49 17 8

7 16 5 2 4 67

10 32 25 17 8 9

223

223

223

223

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

14 35 21 22 8

14 35 21 22 8

223

223

 

 

Hvor tilfreds er du med: - SFO’ens fysiske rammerindendørs (lokaler, inventar, plads
mv.)

 

Hvor tilfreds er du med: - SFO’ens udendørsfaciliteter (skolegård/legeplads,
boldbaner mv.)

Samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem

Skolefritidsordningens fysiske rammer

Krydset med: Skole-nummer
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

23 49 17 8

23 49 17 8

223

223

 

Krydset med: Skole-nummer
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Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

6%

94%

14

209

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Hvor tilfreds er du samlet set med 
madordningen?

0% 25% 50% 75% 100%

29 29 14 7 21 14

Er der madordning på dit barns SFO
 

 

Eventuel madordning
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Tilfreds Øvrige

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

82 18

82 18

129

129

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

27 55 15 2

27 55 15 2

129

129

Klub - samlet tilfredshed

 

Hvor tilfreds er du: - Hvor tilfreds er du samlet set med den klub, dit barn går i?

 

Klub
Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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3-5 gange om ugen eller mere

1-2 gange om ugen

En gang imellem, men ikke hver uge

Aldrig (Besvarelsen afsluttes)

0% 25% 50% 75% 100%

55%

27%

14%

4%

74

36

19

5

 

3-5 gange om ugen Mindre end 3 dage om ugen

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

55 45

55 45

134

134

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Aktiviteterne i klubben (spil, 
legeredskaber mv.)

Dit barns mulighed for at bevæge sig i 
klubben fx i form af leg, sport og løb

Dit barns mulighed for at vælge mellem 
forskellige klubber

0% 25% 50% 75% 100%

26 55 10 5 4

21 54 18 5 2

7 23 21 48

129

129

129

1. Hvor tit kommer dit barn normalt i klubben?
 

Brug af klubben

 

 

Om dit barns brug af klubben

Krydset med: Skole-nummer

Aktiviteterne i klubben
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

De voksnes evne til at hjælpe dit barn til 
at være en god ven og have det godt 
sammen med andre

De voksnes evne til at få dit barn til at 
føle sig tryg og glad

De voksnes evne til at gøre noget ved 
mobning, konflikter og drillerier

De voksnes evne til at inddrage alle børn i 
klubbens aktiviteter

Den tid, de voksne har til dit barn

Antallet af voksne, der er på arbejde, når 
dit barn er i klubben

De voksnes evne til at lytte til de forslag, 
dit barn kommer med

Inddragelsen af dig/jer som forældre i 
klubbens aktiviteter

0% 25% 50% 75% 100%

18 40 19 22

24 45 16 14

13 34 21 2 29

12 33 19 4 29

10 28 26 5 29

10 35 20 4 29

9 34 22 35

10 40 26 7 2 16

129

129

129

129

129

129

129

129

 
De voksne i klubben
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Klubbens lokaler, møbler, plads mv. (de 
fysiske rammer)

Klubbens udendørsområder (legeplads, 
boldbaner mv.)

Sikkerheden i trafikken mellem klubben 
og dit hjem

0% 25% 50% 75% 100%

24 50 17 3 4

12 46 17 15 6 5

10 53 23 11 2

129

129

129

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

24 50 17 3 4

24 50 17 3 4

129

129

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds

Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

12 46 17 15 6 5

12 46 17 15 6 5

129

129

 

Hvor tilfreds er du med: - Klubbens lokaler, møbler, plads mv. (de fysiske rammer)

 

Hvor tilfreds er du med: - Klubbens udendørsområder (legeplads, boldbaner mv.)

 

Klubbens indendørs og udendørs områder

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Kender du institutionens mad- og 
måltidspolitik?
 

I hvor høj grad vurderer du, at 
institutionens mad- og måltidspolitik 
efterleves?

0% 25% 50% 75% 100%

4 17 7 15 41 16

10 12 9 4 4 61

334

334

 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 25 9 17 31 12

6 25 9 17 31 12

81

81

 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

4 17 7 15 41 16

4 17 7 15 41 16

334

334

 

Kender du institutionens mad- og måltidspolitik?
 
 
 
 

 

Kender du institutionens mad- og måltidspolitik?
 
 
 
 

 

Opfølgning på
sundhedspolitik
Mad- og måltidspolitik

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Kender du institutionens 
bevægelsespolitik?
 

I hvor høj grad vurderer du, at 
institutionens bevægelsespolitik 
efterleves?

0% 25% 50% 75% 100%

9 27 7 18 24 15

14 22 9 6 4 45

334

334

 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

2 32 9 27 17 12

2 32 9 27 17 12

81

81

 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Ved ikke

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

9 27 7 18 24 15

9 27 7 18 24 15

334

334

 

Kender du institutionens bevægelsespolitik?
 
 
 
 

 

Kender du institutionens bevægelsespolitik?
 
 
 
 

 

Bevægelsespolitik

Krydset med: Skole-nummer

Krydset med: Skole-nummer
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De går selv

De cykler selv

De tager offentlig transport

Jeg går sammen med dem

Jeg transporterer dem på cykel (Egen 
cykel/ladcykel)

Jeg følger dem med offentlig transport

Jeg kører dem i bil

Anvender kommunal kørselsordning

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

25%

28%

1%

22%

10%

1%

10%

0%

3%

84

93

3

75

32

3

33

0

11

 

De går/cykler selv Følges til fods/cykel Offentlig transport I bil

Andet

Lindevangskolen

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

53 32 2 10 3

53 32 2 10 3

334

334

Hvordan kommer dine børn normalt til/fra institutionen ?
 
 

Transport til/fra institution

 

Transport til og fra institution

Krydset med: Skole-nummer
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Lindevangskolen 
 

Figur 29 – Lokale spørgsmål fra skolebestyrelsen 

 

 

Bemærkninger til skolebestyrelsen 
 

 Det er et uroligt fint signal at Lindevangsskolens leder og lærer ofte står og tager imod børnene om 
morgenen på gaden (endda på flere sider af skolen), det giver tryghed for små elever (og deres 
forældre) at der konstant er voksne til stede, der er opmærksomme på god afvikling af trafik imellem 
alle de stressede forældre.... 

 Ved nogle spørgsmål var det uklart om spørgsmålene var rettet mod børnehaven eller skolen.    Der 
mangler spørgsmål vedr. SFO-ledelsen på skolen. Der er desværre dårlig ledelse på SFO-lindetræet, 
hvilket bl.a. viste sig ved absolut mangel på velkomst til de helt nye børn som startede på skolen i år. 
Der var ingen velkomst, og ingen som tog imod dem, alt var meget ustruktureret, og det var en meget 
utryg og forvirrende start på skolelivet. Først da skolen startede 1 1/2 uge senere, kom der ro på og 
trygge rammer. Jeg er meget glad for at mit barn ikke skulle starte SFO i maj måned, hvilket ellers er 
det normale, da jeg hører fra andres erfaringer, at det har været kaos tidligere år.     Kommunikationen 
fra SFO-ledelsen til forældre er mangelfuld, uhensigtsmæssig og usammenhængende. 

 Mine svar (i den første del af undersøgelsen) bærer meget præg af at handle om især det ene af mine 
børn, nemlig det barn jeg har i A-gruppen på Lindevangsskolen, og herunder at min dreng har haft 
udfordringer i snart et års tid. Og mine negative svar bør måske mere gå til ledelse og politikere, for 
ikke at afsætte nok ressourcer og rekruttere personale med tilstrækkelig erfaringer, indsigt mv. For jeg 
erkender fuldt ud, at det er en meget svær udfordring at have special-klasse børn, ikke desto mindre er 
der ting der burde være bedre ift at matche mit barns behov. Pt er vi usikre på, om Lindevangsskolen 
kan rumme ham ift at han får en optimal udvikling, og det er vi som forældre selvfølgelig kede af - for vi 
vil helst ikke skifte skole.   Ligeså bærer svar vedr Klub præg af hans særlige behov, han er der højest 
een gang pr uge. 

 Indkøring i SFO ikke tilfredsstillende, selv under manglende plads. Meget lidt kendskab til de voksne, 
forskellige voksne hver dag. Ikke tilfredsstillende for nye forældre at aflevere sit barn, meget forvirring. 

 Fremragende skole med fremragende og engageret personale! Desværre udstiller det store barns 
overgang til skolen kontrasten til en ret skidt børnehave. 

 Selv om skolen har dygtige og engagerede lærere oplever vi at især brug af elevplaner og 
tilbagemeldinger til den enkelte elev er mangelfuld. Vi savner, at der er tid til at den enkelte elev får 
kvalificeret tilbagemelding på, hvor de skal gøre en særlig indsats - hvad er den enkeltes forcer og 
udfordringer? Dette vanskeliggør "ansvar for egen læring", som vel er noget, de skal øve sig på i 7 
kl.(?)   Kommunikationen mellem skole og hjem er meget forvirrende!!!Den enkelte lærer kan selv 
vælge, hvordan og hvor på intra de vil kommunikere - på ingen måde brugerorienteret, hverken for elev 
eller forældre!!  Eleverne kommer sjældent ud af skolen, og virkeligheden fx i form af 
forældrekompetencer inddrages sjældent i undervisning...dette sikkert pga tidsmangel - men jo ikke i 
overensstemmelse med skolereform.   

 "intet nyt er godt nyt" synes at være devisen på Lindevangsskolen. Jeg kan alene ud fra nationale test 
og 15 min samtale årligt vide noget om mine børns faglige niveau. Det er MEGET lidt kontakt omkring 
det!! Elevplan er mangelfuld og efter lærernes opfattelse meget tidskrævende. De er gode til ugeplaner 
men dette fortæller ikke noget om det faglige niveau. 

 Forældreintra kan godt forbedres. Tidligere beskeder er svære at grave frem, hvilket gør man risikerer 
at miste information.  Ellers er lindevangskolen en fantastisk skole! 
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 Jeg har to børn i samme skole, men min oplevelse er vidt forskelligt. Desværre er jeg ikke tilfreds med 
min yngstes skolegang (indskolingen).   Min oplevelse er, at lærerne enten ikke kan eller ikke vil (pga. 
andre udfordringer i klassen) stimulere til ekstra læring og møder mit barns på rette niveau. Desværre 
bliver det laveste fællesnævner, som gælder.   Ved overgangen fra 0. klasse til 1. klasse fik klassen 7 
(!) nye lærere. Flere er kun i klassen 1 time om ugen og mere end en ar været langtidssyge. Klassen er 
præget af uro og manglende læringsparathed (AKT vejleders vurdering). Også derfor er de mange 
lærere og vikarer uholdbart.   Dertil kommer, at samarbejdet mellem lærerteamet og forældregruppen 
er kommet skævt fra start pga. en uheldig retorik på et forældremøde (forældrene blev skældt ud) 
efterfulgt af stort set ingen kommunikation om hvordan situationen udvikler sig i positiv el. negativ 
retning. Forældrene bærer del af ansvaret, men var uforberedt på det billede, som blev malet af 
klassens sociale og faglige trivsel.   Min bekymring er delt med teamet omkring klassen og har fået 
lovning på, at der vil blive fulgt ved de kommende skole-hjem samtaler.   Med ovenstående i tankerne 
har jeg udfyldt spørgeskemaet. Ærgerligt fordi indtil nu var min oplevelse med skole og SFO stort set 
kun positiv. 

 Er generelt tilfreds med skole SFO og klub, men også lidt nervøs for at lindevangskolen bliver så 
populær som vi bar indtryk af at den er - og der dermed bliver for mange elever. Det kan gå ud over 
trivslen og fagligheden. 

 Jeg oplever at kommunikationen mellem skolen og hjemmet forringes i disse år og kan absolut ikke 
forstå, hvorfor der bruges ressourcer på platformen æminuddannelseæ. Den giver overhovedet ikke 
mening, set fra en forælders synspunkt, og platformen kommer aldrig til at erstatte samtaler med 
lærerne. Læringsmål hører fortiden til - vi skulle hellere interessere os mere for den livskvalitet skolen 
er med til at give børnene og ikke mindst for, hvordan vi giver dem lærelyst! Jeg ser skoletræthed og 
manglende motivation som tidens hurtigst voksende problem. Og det må politikerne begynde at 
interessere sig for. 

 Der er ikke madordning på institutioner.  Sfo eller skole. Kom måske til at klikke forkert 

 Der er et stort sygefravær blandt lærerne i min datters klasse og det påvirker bedømmelsen. Vi har 
været mere tilfredse i perioder, hvor fraværet ikke var så højt, som det er nu 

 Der mangler madordning på skolen. Ønsker langt bedre rengøring og vedligeholdelse af skole og Sfo. 
For kort åbningstid om eftermiddagen 

 Det havde været rart at kunne besvare for hvert barn. Der er meget stor forskel på både samarbejdet 
med skolen, trivsel og fagligt niveau i forhold til de to klasser vi har børn i. 

 Jeg er meget tilfreds med skolen og syntes når der har været behov for hjælp eller sparring, at der har 
været god opbakning fra skolen.    Der er dog lidt områder som jeg ville ønske var bedre:    1)  Jeg 
syntes det er ærgerligt, at der ikke er mulighed for at køle sin mad - der er på læreværelset men ikke til 
børnene, hvilket jeg syntes er meget underligt i 2016.    2) Det kunne være alletiders med en 
madordning til børnene. Endvidere har man på arbejdspladser stor fokus på arbejdsstilling, indemiljø 
mv. - denne samme fokus kunne jeg godt tænke mig på skolen. På et tidspunkt var der et tilbud som vi 
var meget glade for, men desværre ophørte dette.    3) Sidst, men ikke mindst, havde jeg en oplevelse 
af at den nye skolereform vill medfører fast bevægelse samt inddragelse af dette i undervisningen - det 
er desværre ikke mit indtryk, at det sker. 

 Lindevangsskolen er en rigtig god skole. Lærerne gør et fantastisk stykke arbejde. 

 De sidste spørgsmål om madpolitik og bevægelsespolitik var lidt svære at forholde sig til. Var det 
skole/SFO? Vuggestue/børnehave? Eller begge dele?     Og på spørgsmålet om, hvordan de kommer 
til dagtilbud/skole, kunne man kun vælge en ting...   Det er vel ikke givet, at det samme gælder for alle 
tre, når den yngste er to og den ældste er 8... ?? Så check-bokse i stedet for radiobuttons ville være 
godt... 

 Det er ret omstændigt og nærmest umuligt at komme til at tale med klasselæren, hvis der blot er til 
løbende opfølgning, når man eks. er en opsplittet familie, som godt vil følge med i hvordan det går 
løbende. I 0. var det muligt at tage 4 minutter om morgenen ved aflevering eks.  Ville ønske det ikke 
var så besværligt.    Ellers synes jeg at alle lærerne og pædagoger vi har med at gøre et fantastisk 
stykke arbejde! Tak til dem. 

 1) Vedrørende trafik: Trafiklyset på Finsensvej op til LIDL lyser grønt i så kort tid, at man ikke kan nå 
over i almindelig gang, men kun hvis man småløber.  2)Vi er ikke glade for den nye skolereform: 
Skoledagene er alt for lange - Børnene har knap overskud til fritidsaktiviteter eller lektier. I forhold til de 
lange skole dage er lektiebyrden på hjemmebasis ikke mindsket. 

 Vi har et stort ønske om en madordning i skolen. I KBH kommune har de en glimrende økologisk 
ordning der hedder Eat. Prisniveauet er ml 20-30kr pr måltid 
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 Skolen virker temmelig nedslidt.    I omklædningsrummet til pigegymnastiksalen - kan man kigge lige 
ind i badet fra gymnastiksalen, når døren åbnes. Det synes pigerne selvfølgelig ikke er så sjovt og 
mange forsøger at undgå at bade. Problemet kan løses med en almindelig skillevæg som der normalt 
er i et omklædningsrum. Nogle af pigerne har endda selv foreslået en stang med et bruseforhæng, hvis 
i mangler penge. Derudover er der kun koldt vand i bruserne.    Toiletterne er tit så ulækre at børnene 
prøver at holde sig. Der mangler tit sæbe og papir - og flere af dørene kan ikke låses.    Garderobe 
forholdene har været temmelig dårlige siden garderoben i kælderen blev inddraget. Der mangler 
knager/hylder til børnenes tøj og ting.     Socialt klima  Det virker som om at der lidt klikkedannelse 
blandt pigerne i 3B, som man nok burde arbejde lidt mere med for forbedre det sociale klima i klassen.   
Derudover er det efter sigende svært at finde en gårdvagt, hvis der er konflikter mv.    Generelt er jeg 
tilfreds med skolen, men det virker dog som om de er nødt til at foretage nogle ret hårde prioriteringer.   
Skoleledelsen virker dygtig. Og det gør de fleste af lærerne også.    MvH  Rune Nielsen 

 Jeg synes rengøringsniveau er meget utilfredsstillende. Det lugter grimt når gulvene er vasket. Synes 
generelt der trænger til at blive gjort grundigt rent.   Badeforhold i pigegym er meget ringe og vandet er 
koldt. 

 8-13:50 er en ALT for lang skoledag for børn i 0. klasse... 

 Hvor er klasserumslæring? Hvor er den differentierede undervisning? Hvor er støtteforening eller to 
lærerordning i forbindelse med fx a-gruppebørn i klassen? Eller CL?     7b mangler en dygtige og 
kompetent dansk, engelsk, historie, hjemmekundsskabs, og kristendomslærer, der kan undervise efter 
ovenstående, og eller få skolelederens sjældne opmærksomhed på de mangler der er. Som udover 
manglende støttelærerordning, også er egnede vikarer og egnede klasselokale.     7bs Klasselokalet er 
uegnet til undervisning. Det er alt for varmt med store vinduespartier uden gardiner eller lignende.   
Lindevangsskolen trænger til en ordentlig rusker!     Tak til skolebestyrelsen for det gode arrangement 
om pilot for dit barn. Det var en tilfældighed at jeg opdagede det. Mere af det, tak ? 

 Vi yderst tilfreds med Lindevangskolen. 

 Generelt prioriteres der ikke nok voksne til at være omkring vores børn i de timer hvor vi er på arbejde. 
Vi ved at det handler om penge, men børns første leveår og videre liv op i skoletiden er afhængig af at 
der er voksne omkring dem, som vil dem, som motiverer dem, hjælper dem med at begå sig socialt, 
støtter dem i deres individuelle faglige udvikling mv.  Grundlæggende tænker vi at de voksne som er 
omkring vores børn grundlæggende gør alt hvad de kan i forhold til den ramme som er blevet dem 
udstukket, men som kommune tænker vi at vi kan gøre det bedre. Lad os nu satse på vores børn så de 
kan blive de borgere, som der hele tiden eftersøges.   Hvad samarbejdet i skolen angår, så ville vi 
ønske at der var sat noget mere tid af i forhold til samarbejdet mellem hjem og skole. Der er sat så 
begrænset tid af, at vi som forældre føler, at vi er blevet sat udenfor. Vi klandrer ikke vores børns skole, 
igen tænker vi at de gør deres bedste og jævnligt kigger på mulige måder at vedligeholde samarbejdet 
på, men den tidsmæssige ramme er bare for dårlig. Vi føler ofte at vi som forældre ikke er en del af 
vores børns undervisning. Vi vil så gerne støtte op, men det er så svært, når der ikke er tid til at tale om 
forventninger og reelle samarbejdspunkter. 

 Min søn har gået på Lindevangskolen siden august 2016, hvor han blev visiteret til A-gruppen i A2, og 
vi var så nervøse for hvordan det ville gå at skifte skole, men det er gået over alt forventning.  A-
gruppen er det helt rigtige sted for min søn, og den interesse, måden at måde børnene og deres behov 
på, og tilgang til børn og forældre, er simpekthen det bedste og lige hvad vi havde brug for - især oven 
på en ikke særlig god skole- start og gang på en anden af kommunens skoler.   En kæmpe stor tak til 
både ledelsen, skolen og SFO for den måde vi er blevet mødt og taget imod på, vi er så taknemmelige. 

 Skolegården på Lindevangsskolen savner et nyt lag asfaldt. Er det ikke noget som I kan overveje når 
byggeriet er færdigt?     I øvrigt er vi meget tilfredse med Lindevangsskolen og SFO’en. 

 Ville ønske der var en eftermiddags snaks  lille måltid på SFOén og ville gerne betale mere for det. 

 Mine svar har primært taget udgangspunkt i den yngste i 4. klasse hvor der er en del problemer. Den 
store i 7. klasses har også haft en del problemer med mange skiftende lærer men det er blevet bedre 
nu. 

 Hej     Jeg vil gerne fortælle om Lindevangskolen,hvor min søn shams er gået i 2 år.Han har oplevet 
ubehagelige i skole både af voksen og børn.Jeg gør alt hvad jeg kunne  for at forbygge moppe og 
slår,men det var svært for mig  at hjælpe shams,fordi både skoleleder og klasselære ikke rigtige lyder 
til mig.    Jeg har selv blevet  mobbet af de forældrene som deres børne  moppe  min  søn.  Både mig 
og min søn opleveret ubehagelige i den forløb.  Jeg forstår ikke,hvad er vores problem.  Selvom Jeg 
respekterer dem og holder fødselsdag og legegruppe, nogen forældre meget ond ved  os.  Nu Jeg vil 

Side 27 af 36



157 | S i d e  
 

skfite min søn skole til ny skole og håber jeg   han får  nogle sød legekramrat.  I SFO shams et glad for 
Martin og Maria som ærlig mennesker. 

 Vi er tilflyttere til kommunen, og min datter har kun gået på Lindevangskolen siden foråret 2016 

 Der bør være en madordning eller bid med sund og god mad til fornuftige priser på Lindevangskolen. 
Børnene fra 7 klasse og opefter køber i stedet junk food eller hos bageren. Håbløst!!! 

 Skolens toilet - og badeforhold trænger til en opgradering. Mine børn holder sig ofte i skoletiden fordi 
toiletterne er for ulækre, og er heller ikke glade for at gå i bad efter idræt. Ifgl. Børnene er vandet koldt 
(i hvert fald i det ene omklædningsrum) og kan ikke reguleres og gulvet er ulækkert. 

 Det ville være rart der kommer nogen pladser til løbe hjul, de har dem på le curevejs skole.  Alt i alt er 
min søn glad for de voksen på skolen, og han glæder sig til at komme afsted??Så super godt 
personale 

 Jeg er generelt tilfreds med skolens fysisk rammer men meget utilfreds med skolens toiletter.  Antal af 
toiletter i skolen er for få forhold til antal af eleverne og de er så beskidte. 

 Jeg forstå ikke hvorfor store lastbiler, ofte til dagligvare forretningerne m.v. skal have kørselstilladelse i 
netop den halve time (7.30-8.00) de fleste skolebørn skal møde i skolen. Hvorfor kan man ikke bede 
dem om at komme inden 7.30 eller efter 8.00 hvor de fleste skolebørn ikke er på gaderne. Det øger 
ikke ligefrem trafik sikkerheden.     Og så man op med meget mere trafiksikkerhed, fx flere synlige 
skilte på veje og i rabatter der indikerer, at der er skolebørn på vejen. Flere skolepatruljer, flere 
pangfarver ved enhver skole. Hvor ikke udnytte den rabat der er lavet på Dalgas boulevard ved 
Lindevangsskolen med store farverige blyantfigurer i gule, røde og blå farver så man virkelig konstant 
og hele tiden bliver gjort opmærksom på skolen...Og så lav mange flere trafik tjek -  man ser jo aldrig 
noget politi el. andre der evaluerer sikkerheden og som ville have en forebyggende effekt. Kommunen 
er for uambitiøs omkring trafiksikkerheden hvilket undrer mig, når det giver bevægelse og sundhed for 
barnet og er godt for miljøet at vi ikke kører vores børn til skole/klub m.v. 

 Den sidste elevplan kom i 13/14, siden da har vi ikke fået en systematisk tilbagemelding på vores 
barns faglige udvikling, udover den der ligger i den årlige skole-hjem samtale + nationale tests. Begge 
dele dækker kun fagene dansk og matematik. 

 Mangler fokus på mobning fra kommunen 

 Svært at svare på.spg om folkeskole/ sfo når barnet kun har gået der 3 mdr 

 Kritiske bemærkninger omkring SFO’ens fysiske rammer hænger sammen med, at skolens 
fritidsfaciliteter er under ombygning, og derfor ikke har været tilfredsstillende, mens det har stået på, 
men sandsynligvis bliver det igen, når ombygningen er afsluttet. 

 Mener at brug at Ipad bør begrænses i SFO tiden. Det er den lette løsning for børnene og SFOæen. 

 Bedre indsats ift. sygefravær blandt lærere i skolen samt fast vikar ved langtidssygemeldinger og bedre 
opfølgning på planen for undervisning. Det er ikke godt for børnene, når de går glip af 2,5 måneders 
undervisning i vigtige fag som dansk, historie og religion. Vikartimerne opleves desværre ikke på det 
nødvendige faglige niveau i det konkrete tilfælde. 

 Er meget utilfreds med Undervisningsudvalgets afgørelse om at nedlæggelse af A-sporet efter 6. 
klasse på Lindevangsskolen. Dette blev vedtaget i april, men først oplyst til mig i oktober, hvor vi blev 
mødt med muligheden for udslusning på Lindevangsskolen efter dette skoleår eller flytning til 3 Falke 
Skolen. Dette er bekymrende, da børnene i A-Gruppen typisk har meget svært ved forandringer og 
sociale omvæltninger, henset til at dette skal ske efter udgangen af dette skoleår og i princippet pr. 
start dette skoleår.     Jeg er utilfreds med begrundelserne i høringsvaret, hvor det anføres at 
beslutningen er økonomisk neutral og derfor ikke begrundet i økonomi. Hvis forslaget ikke er begrundet 
i økonomi, må begrundelsen for at udsluse hurtigere / eller flytte børnene til 3 Falke Skolen være, at 
Lindevangsskolen ikke har formået at udsluse børnene på A-sporet på en tilfredsstillende måde eller i 
samme grad som 3 Falke Skolen. Det har ikke været min oplevelse de seneste år, at 
Lindevangsskolen har været dårlige til at udsluse børnene i A-Gruppen - tværtimod.   Jeg synes derfor 
at Undervisninguddvalget og/eller skoleledelse bør supplere / redegøre for forløbet og for de forskelle 
der måtte være på Lindevangsskolen og 3 Falke Skolen, når det kommer til udslusning.  

 Dårlig håndtering af sygefravær hos lærerne. For mange vikarer, der sidder og kigger på deres mobil 
og sætter eleverne til at se film på youtube! Det skal stoppes, det er uambitiøst og vi overvejer seriøst 
skoleskift 

 er generelt godt tilfreds med både skole og SFO, synes de gør det rigtig godt med de ressourcer de 
har til rådighed.  jeg har dog et relevant behov for at SFO åbner tidligere 

 Nej 
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 Skolens inspektør er meget synlig og nem at kontakte.   Lærerne er gode og engagerede.  Det faglige 
niveau er for lavt, da der er mange børn som ikke laver lektier og de skal jo samles op før end der 
bliver gjort noget for de fagligt stærke.  Skoledagen er for lang for 3 klasser, da de har få kreative fag 
på skemaet og motion ikke er tænkt ordentlig ind i undervisningen - rammerne for motion er ikke på 
plads.   SFO:SFOæen er super god og det er pædagogernes fortjeneste.  De voksne er meget 
nærværende overfor børnene og taler pænt til dem og behandler dem i det hele taget med respekt og 
takler dem super godt.   KLUB: Pædagogerne i klubben virker ikke så engagerede... Børnene er meget 
overladt til sig selv og deres eget initiativ. De går op i af børnene selv skal gå i gang med noget... men 
hvorfor bruger de ikke tiden på at sætte noget i gang, de skal jo være der tilstede alligevel og så kan de 
jo ligeså godt bruge tiden på at sæt børnene i gang. Det kan være at jeg har misforstået hvad de laver 
da jeg jo ikke kommer så ofte i klubben. 

 Syntes der skal indgå et sund fællesmadordning for alle børn.     Og syntes at nogen skal være 
opmærksom på hvad og hvordan man taler til børn, da nogen børn, bla. Mit lader sig påvirke af 
sprogretorikken og deres egne private holdninger.     Og at måske indføre et obligatorisk lektiecafe for 
børn indenfor et bestemt tidsramme. Især da nogen af børnene kommer sent hjem og nogle gange for 
trætte og manglende tid til at få dem lavet. 

 Skolen kunne blive endnu bedre, hvis der blev en madordning tilknyttet - allerhelst en kantine eller 
lignende med et godt udvalg, evt også med varm og godt varieret mad, som vil være mere tiltalende 
end madpakken, der er blevet smurt aftenen forinden. Dette ville også tage et stress-element væk fra 
en som single-forælder, både i forhold til at skulle være opfindsom og bruge tid på det samtidig med 
bevidstheden om, at ens barn måske alligevel nægter at spise den samt den medfølgende bekymring 
om, hvorledes det lave blodsukker så påvirker humør og sociale relationer. 

 Jeg synes generelt vi oplever meget dygtige og engagerede undervisere og lærere og en meget 
professionel ledelse. - på de vilkår der nu er.  Her tænker jeg på den nye folkeskolelov og den 
bundethed der nu er på udarbejdelse af målsætninger på hvert enkelt barn - jeg er på sigt nervøs for 
den generelle dannelse. 

 Flere af spg´ene kan ikke besvares, da jeg ikke kommer i klubben/skolen, og ved derfor ikke om de 
voksen lytter, lærerne skaber ro m.v. - så derfor en del "hverken/eller" eller "ved ikke". 

 Skolens indeklima er forfærdeligt.  Boldbaner skal renoveres.  SFO er alt for nedslit og indeklima ikke 
acceptabelt.  klasselokaler for små. 

 skolens inventar og gården trænger til at blive fornyet 

 Jeg har ikke meget følign med klubben, men det er nok mest vores egen skyld, da vi ikke har deltaget i 
forældremøder.     Hvis jeg spøger min datter i 5 klasse er der ikke meget motion i skoletimerne.    Min 
dreng i 2 klasse keder sig fagligt - der kunne godt gøres noget for at udfordre ham 

 Jeg er virkelig utilfreds med kommunens beslutning om at A-gruppe klasserne slutter efter 6. klasse. 
Vores barn kan ikke uden videre inkluderes i en almindelig klasse med mange elever, da han har noget 
socialfobi.  Modenhedsmæssigt ville det gavne ham at få 7. Klasse med i A-gruppe regi. Tanken om at 
lade ham starte på Trefalkeskolen efter sommerferien, som det nok bliver til, er ikke særlig tryg.     A- 
linien skal have stor ros for det arbejde, der udføres for og med udfordrede børn. I øvrigt så fungerer 
A7 i år langt bedre end sidste år i A6. 

 Kunne godt tænke mig at børns stærke sider bliver fremhævet mht til undervisning og at bevægelse 
blev gjort til hverdagskost. 

 Yngste barn i 9’ende klasse - så en del af spørgsmålene er måske ikke relevante - men svaret efter 
bedste evne. 

 Enkelte spørsmål har jeg ikke kunnet besvare og har derfor svaret hverken/eller eller ved ikke, da jeg 
basalt set ikke er bekendt med svaret eller har tilpas viden om de enkelte forhold. 

 Jeg må indrømme, at skolen har mistet meget af min tillid. Efter en mobbesag i min datters klasse, blev 
vi ikke informeret, hverken af lærer eller pædagoger, men af børnene.  Et barn måtte gå ud af skolen, 
hvor ingen fik information om dette - skoleskiftet var pga. mobning!  Ligeledes mangler jeg meget 
indsigt i min datters hverdag og hvordan det går hende i skolen.  Sendte en henvendelse til hendes 
klasseteam, intet respons, først efter to måneder, hvor jeg straks skulle tage stilling til, om mit barn 
skulle have ekstra undervisning! Ingen bemærkninger til den foregående henvendelse.  Hvis vi 
forældre skal hjælpe mere til med lektier, ekstra læsning osv. så forventer jeg, at vi får dette at vide. 
Hvis vi intet hører, går vi rundt i den tro, at alt er godt.  Generelt mangler der info omkring hvert enkelt 
barn. Måske det er meget at forlange, men omvendt, hvis skolen stiller krav til et højt niveau, vil vi 
forældre gerne bidrage hertil. 
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 Synes vi har mistet kontakten lidt med lærerne her i 4 klasse, et forældremøde med ny klasselærer er 
ikke meget. Klubben har jeg ikke meget fornemmelse af da han selv går derhen og hjem. Har været til 
intromøde og et møde mere....han er glad for klubben, men siger de aldrig er ude og det er jo ærgeligt 
da ALTID var ude i SFOen og spillede fodbold HVER eftermiddag...... 

 vi har tre børn i tre forskellige dagtilbud (vuggestue, børnehave og skole/SFO) - det er ikke klart ved 
alle spørgsmål, hvilket dagtilbud der spørges til... 

 Jeg mener at det det er så forkert at der ikke er afsat mere tid til skole/hjem samarbejdet for de ansatte. 
Så man som min. kunne holde 2 forældre møder om året og ikke skulle haste en 15 min samtale 
igennem om barnets faglige niveau og deres trivsel.  Så hellere mere leg og gode sociale aktiviteter, så 
læren kan bruge mere tid på forældre samarbejdet.  Herunder også kunne lave små videoer eller skrive 
om det enkelte barns trivsel og faglige niveau evt. hver 3 måned.   Jeg er forældre repræsentant og 
dette er en helt generel holdning fra os forældre. 

 Jeg er generelt glad for Lindevangsskolen og det er min opfattelse, at ledelsen gør et rigtigt stort og 
godt stykke arbejde. Så stor ros til Jens Hammer.  Nogle af spørgsmålene har været svære at besvare, 
når man har to børn på skolen. Jeg har i min besvarelse valgt den laveste fællesnævner. Det betyder, 
at specielt vedrørende den information vi som forældre får fra lærere om ugeplaner, lektier osv. er der 
stor forskel på den information vi får i vores børns klasser. Jeg vil meget gerne have så meget 
information som overhovedet muligt. 

 Jeg ville ønske at der var en madordning på skolen, som tilbød et sundt og godt måltid mad i stedet for 
madpakken. Det giver problemer at nogle har usunde ting med, og at børnene sammenligner 
madpakken. De har en meget velfungerende ordning i København ( EAT) 

 Toiletterne på skolen, er fuldstændig uacceptable. De er ikke renoveret siden min mor gik på skolen og 
det er 50 år siden. Når man kommer om morgenen er de beskidte. Jeg har 2 børn der kun benytter 
dem i yderste nødstilfælde og ellers holder de sig til de kommer hjem ! 

 For så vidt angår Lindevangsskolen er det skuffende at børnene skal opbevare deres madpakker i 
skoletasken og ikke har mulighed for et køleskab. Andre skoler på Frederiksberg tilbyder dette. Enhver 
arbejdsplads ville modtage kritik af tilsynet, hvis der er ikke er mulighed for at opbevare mad i et 
køleskab.    Der er klart behov for mere klare og præcise informationer omkring børns faglige udvikling i 
de enkelte fag løbende. Det er blevet sværere at følge og gennemskue udviklingen, idet omfanget af 
lektier er faldet, hvor det førhen gav mulighed for at fornemme i hvert fald udviklingen for ens eget barn 
tættere via lektierne. 

 Skolen har mange skønne ambitioner og siger dem også højt når man spørger, men der er langt fra 
ambitioner til at kunne igangsætte det så det fungerer i en hverdag. Efteruddannelse, kurser, 
sygfravær, stress, for lidt tid med børnene, regler og alt for mange elever, betyder at visioner ender op 
med at blive spist op af det ovenstående og tilbage står vi kun med gode amnitioner. Det mærkes 
tydeligt både i det daglige, med kontakt med de oftest konfliktsky lærere og ikke mindst ledelsen. 

 Generelt tilfreds med skolen, men for få skole-hjem samtaler. 

 Det er lidt svært at udfylde undersøgelsen, når man har 2 skolebørn på forskellige klassetrin. Der kan 
være forskellige svar alt efter hvilken klasse de går i!! 

 Lindevangskolen er en supergod skole - vi er meget glade for den. Hvis noget bør forbedres er det ting 
som:  A) Ro i klassen - jeg er ret gammeldags hvad den slags angår. Børn skal have ret kort snor ved 
klasseundervisning eller sættes uden for døren / i et andet lokale med opsyn.   B) Toiletforholdene skal 
forbedres. Børn går ikke på toilet, hvis de er ulækre. Sæt videoovervågning op, og sæt dem, der sviner 
forsætligt til at gøre rent sammen med deres forældre og bed dem blive væk fra skole i to dage. 
Nultolerance er vejen frem.  C) På øverste etage er der risiko for, at et barn falder ud over kanten til 
aulaen, da de jævnligt hopper op for at se. Sæt et gelænder / en messing-tværstang eller lignende op, 
så risikoen minimeres! Det kan sagtens blive pænt og holde den flotte bygnings stil.  D) Lær børnene 
lidt trappedisciplin - man holder til højre, når man går på en trappe, og man viser hensyn. Det kan man 
godt lære børn.  Mvh  Mikael. 

 Er rigtig godt tilfreds med min datters skole og SFO. Både mht faciliteter og personalet. Jeg oplever at 
min datter er meget glad for at gå i både skole og SFO. 

 Vores yngste går på a-sporet. 

 Jeg synes at der bliver brugt alt for mange vikarer på skolen af alt for dårlig standard.. og så synes jeg 
at der bliver set for mange film, både i spisepause, og når der er vikar.. 

 Toiletterne på Lindevangsskolen er klamme.  Jeg synes det vil være en god ide med en sund 
kantineordning på skolen. Har indtryk af at en del forlader skolen og køber dårlig mad i området. 
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 Min søn er sgu ked af at han lærer for lidt.  Der super fokus på mobning og relationer i klassen, men 
det går ikke godt 

 Der mangler muligheden for jeg cykler med mine børn i spørgsmålet om transport + muligheden for 
flere svar (den ældste cykler selv, den yngste cykler med mig).     De fysiske rammer er under al kritik, 
og det er trafiksituationen omkring skolen også. Det er uansvarligt, at politikerne prioriterer p-pladser 
fremfor trafiksikkerhed foran en skole med 800+ elever.     Lav afsætningspladser, cykelsti og sæt p-
vagter og politi til at rundere omkring skolen i morgenmyldretid. Alt for mange forældre mener 
tilsyneladende, at deres travlhed giver dem ret til at være en fare for andres børn! 

 Min datter har kun gået på skolen ca 3 måneder (0.klasse). Der har endnu ikke været skole-hjem 
samtale, og hun r kun lige begyndt at udforske skolelivet. Der er derfor mange spørgsmål, som er 
svære at svare på, da jeg har et meget lille grundlag. 

 Har to skolebørn, men får kun et spørgeskema. Min vurdering af skole og SFO er ikke nødvendigvis 
den samme for begge børn. 

 Lindevangskolen har imponeret mig med synlig ledelse, klare visioner der efterleves og en positiv 
tilgang til (urimelige) udfordringer som følge af politiske vinde. En skole med rummelighed og fokus på 
trivsel og bevægelse: vi er utrolig glade for skolen, hvor det er tydeligt at der skabt en fællesskabsføles 
blandt personalet og hvor der er rart at være generelt.     Med udgangspunkt i den kaotiske 1. maj-
børns start (som følge af politiske beslutninger om tidligere skolestart) var jeg meget tæt på at rykke mit 
barn på privatskole - her 2 år efter er jeg utrolig glad for min beslutning om at lade skolen vise hvad 
den rigtig kunne, når de første helvedesmåneder med gigantiske tværgående børnegrupper var 
overstået. 

 Lindevangskolen er en virkelig velfungerende folkeskole med dygtige lærere og pædagoger. 

 Det jeg ser som det største problem, og som er udslaget for stort set hele min besvarelse, er 
manglende information. 

 Udgivelse af ugeplan for den kommende uge, ville være rar at have fredagen inden.    Fantastisk skole 
og SFO 

 Vi savner generelt engagement i SFO´en. Hvis min dreng ikke spillede fodbold, ved jeg ikke hvad han 
skulle lave. Det er ikke mit indtryk, at der bliver brugt kræfter på spændende og udfordrende aktiviteter. 
Til gengæld kan de små spille computerspil, der er uegnede for børn under 14.  Vi savner også mere 
fokus på andre læringsformer og fokus på at børn kan udvikle sig fagligt på mange måder. De 
firkantede læringsmål virker meget begrænsende for lærernes kreativitet i forhold til undervisning.   I 
øvrigt har vi en rigtig god og velfungerende klasse med et godt lærerteam. 

 Jeg er mest træt at de andre forældre, som ikke lærer deres børn at holde sig i ro i timerne - samt 
ansporer deres børn til at mobbe en lærer i en grad, så vedkommende står på kanten til at blive fyret.     
Det er beskæmmende, men det er desværre en kultur, som er meget udbredt på Frederiksberg.     De 
børn bliver ikke rare at være sammen med på arbejdsmarkedet om nogle år. 

 Mht. Trafiksikkerhed - Når forældre har afleveret egne børn i bil kører de hurtigt derfra - ofte på H. 
Schneekloths Vej - i voldsom fart. Udsynet for et gående barn på denne vej er næsten fuldstændig 
umulig og når bilhastigheden ofte er stor her kan det være et meget farligt sted for et barn at færdes.  
Mht. at skabe ro i klassen. Jeg synes at der er mange støjende børn i skolerne og man burde overveje 
om alle børnene hører hjemme i en normal skoleklasse. Spørgeskemaet er vanskeligt at besvare når 
man har mere end et skolebarn, men  specielt i min yngste datters klasse er der minimum 1 barn der 
absolut ikke burde gå i en normal klasse. Dette barn er enorm ressourcekrævende og gør at det er 
fuldstændig umuligt at få noget ud af undervisningen i matematik- og vikartimerne  for de øvrige elever. 
Men generelt er der et stort problem med manglende respekt og støjende/grænsesøgende børn.  
Generelt meget stor anerkendelse at SFO - Lindetræet og pædagogerne, stor anerkendelse at leder 
Jens Hammer - Lindevangskolen og tilfredshed med Lindevangskolens lærere. 

 Min datter har ikke gået så længe på skolen, da vi er tilflyttere. Jeg oplever ikke at skolen eller SFO har 
været særlig meddelsomme omkring hvordan opstarten er gået, det har været mig som hver gang 
henvender mig til at spørge. Intet nyt er godt nyt, siger de, men jeg tænker at det vil være naturligt at få 
lidt frivillig feedback i forhold til hvordan det er gået.   Jeg er generelt utrolig glad for skolen, lærerne, 
den faglighed der er, styringen på klassen og har virkelig stor respekt for klassens lærere, som jeg 
synes er top-professionelle. Mine besvarelser fremstår for negative, ift. mine generelle holdninger til 
skolen, og jeg tror det handler om at lærerne er meget pressede på tid. Jeg tænker også at min 
ovenstående kommentar skal ses i lyset af det, plus at jeg har et barn der klarer sig godt generelt, 
fagligt såvel som socialt. 

Side 31 af 36



161 | S i d e  
 

 Mangler synlighed fra personalet, både lærer og ledelse. Oplever ingen kommunikation mellem skole 
og hjem. Oplever ikke at blive taget alvorligt som forældre, der stiller spørgsmål til faglighed og trivsel. 

 Der er sir variation i min tilfredshed med lærerne vedr spørgeskemaets spm. Skolen kunne i højere 
grad sørge for mere ensartede faglige motivation, fx 

 Skoledagen er alt for lang for børnene i 0. Klasse! 

 Der burde være køleskab til børnene, 

 Kategorierne i hvordan barnet kommer til skole er uklare: Vi cykler sammen med barnet, voksen og 
barn på hver sin cykel. 

 Jeg har en søn og en bonusdatter. Oplevelsen med skole  og klub er vidt forskellig.  I forhold til min 
søn, har jeg op  levet næsten udelukkende gode ting, mht til skole og klub.  Mht min bonusdatter det 
stik modsatte. En slap og dialog/  konfliktsky tilgang til problematikkerne fra skolen har været  reglen, 
fremfor undtagelsen.   Min bonusdatter har nu skiftet skole, og hermed er de gode  oplevelser kommet i 
forgrunden. 

 Der må gøres nogle ved trafikken omkring Skolen om morgen. 
  

Side 32 af 36



 

 
Undervisningsudvalget 
 

Mødedato:  

20. februar 2017 
 Sidetal:  7 

 
23. Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 

Åbent - 00.15.00-A26-8-15 

Resumé 

Børne- og Ungeområdet gennemførte i perioden 31. oktober 2016 til 5. januar 2017 en 
brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud og folkeskole baseret på et 
fælleskommunalt spørgeskema-koncept som er udviklet af KL i samarbejde med Ministeriet for Børn og 
Undervisning. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser fremgang i brugertilfredsheden på dagtilbudsområdet. 
På skoleområdet er brugertilfredsheden lavere end ved den seneste måling i Frederiksberg, men over den 
seneste måling på landsplan.  

Indstilling 

Undervisningsudvalget godkendte,  
  

1. at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen sendes i høring i skolebestyrelser 
2. at brugerbestyrelserne anmodes om en vurdering af institutionens egne resultater og beskrivelse af 

eventuelle tiltag der kan fastholde eller styrke brugertilfredsheden.  
3. at høringsfristen fastsættes til den 2. maj 2017 
4. at resultaterne med brugebestyrelsernes bemærkninger forelægges udvalgene 
  

Udvalget bad om, at bemærkningerne blev struktureret og formidlet til de relevante. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
Børneudvalget og Undervisningsudvalget godkendte den 29. februar 2016 gennemførelsen af en 
brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud og i folkeskolen som opfølgning på 
brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2012 baseret på det fælleskommunale koncept for 
brugertilfredshedsundersøgelser som er udviklet af Kommunernes Landsforenings (KL) i samarbejde med 
Ministeriet for Børn og Undervisning. Udvalgene besluttede at give brugerbestyrelserne mulighed for, at stille 
op til 2 lokale spørgsmål, der kan belyse temaer som optager brugerbestyrelsen. Den 19. september 2016 
godkendte udvalgene de lokale spørgsmål som brugerbestyrelserne ønskede at stille. Ved tilrettelæggelsen 
af undersøgelsen er hovedkonklusionerne fra frafaldsanalysen som Børneudvalget fik forelagt 27. oktober 
2014 (Sag 102).  
  
Dataindsamling 
I perioden 31. oktober til 7. november 2016 modtog forældre til børn i dagtilbud og folkeskoler i deres e-boks 
et direkte link til undersøgelsen. Her fik de adgang til den specifikke kombination af spørgsmål som 
afspejlede de institutioner de brugte. For at overholde Lov om ligestilling, fik de forældre der havde 
forældremyndigheden til børnene et spørgeskema. I praksis er der med ganske få undtagelser modtaget én 
besvarelse for hvert barn. Den 5. januar 2017 blev der lukket for besvarelser.  
  
Resultater for dagtilbud 
Brugernes samlede tilfredshed med dagtilbud er 88 procent, svarende til en stigning på 2 procentpoint fra 
brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012. Brugertilfredsheden ligger på niveau med landsgennemsnittet.  
  
Den samlede brugertilfredshed i dagtilbud er undersøgt i forhold til fem temaer: 

1. Den pædagogiske indsats 
2. Samarbejdet med personalet 
3. Børnene imellem 
4. De fysiske rammer 
5. Øvrige forhold 
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Herudover belyses tilfredsheden med fleksibilitet og valg af institutionsplans og institutionens efterlevelse af 
mad- og måltidspolitik og bevægelsespolitik.  
  
Den pædagogiske indsats vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed omfatter den tid 
personalet har til barnet (46 procent). .  
  
Samarbejdet med personalet vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed vedrører omfanget af 
udskiftning af personalet der er tilknyttet dit barn (56 procent).  
  
Relationerne børnene imellem og personalets arbejde med relationerne vurderes generelt positivt.  
  
De fysiske rammer i dagtilbud vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed vedrører indeklimaet 
(65 procent).  
  
Blandt øvrige forhold vedrører den laveste brugertilfredshed kommunens information om de forskellige 
pasningsmuligheder og størrelsen af forlældrebetalingen (47 procent). Afstanden mellem dagtilbud og bopæl 
vurderes meget positivt (90 procent) og 68 procent oplever at de har fået deres første prioritet opfyldt. Det 
bemærkes, at man ikke i opskrivningssituationen kan anføre en første prioritet, men alene to sideordnede 
ønsker. 26 procent af brugerne kender ikke institutionens mad- og måltidspolitik og 35 procent kender ikke 
institutionens bevægelsespolitik. Transporten til-/fra dagtilbuddet foregår altovervejende til fods eller på 
cykel. Kun 10 procent oplyser at transporten foregår i bil.  
  
Resultater for folkeskolen 
Brugernes samlede tilfredshed med folkeskolen er 73 procent, svarende til et fald på 8 procentpoint fra 
brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012. Brugertilfredsheden ligger seks procentpoint over 
landsgennemsnittet i 2015.  
  
Den samlede brugertilfredshed er målt i forhold til seks temaer: 

1. Undervisningen 
2. Trivsel 
3. Samarbejdet mellem skole og hjem 
4. Skolens ledelse 
5. Skolens fysiske rammer 
6. Øvrige forhold 

  
Undervisningen vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed vedrører det at sætte mål for 
læring, som knytter sig specifikt til dit barn (45 procent) og det at hjælpe dit barn med lektier og faglige 
fordybelse (47 procent).  
  
Trivsel vurderes generelt positivt. Lavest er brugernes tilfredshed med skolens indsats for at begrænse 
mobning (56 procent) og arbejdet med at skabe ro og orden i klassen hvor 15 procent er utilfredse.  
  
Samarbejdet mellem skole og hjem vurderes generelt positivt. Lavest er brugernes tilfredshed med hvordan 
dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger (34 procent).  
  
Skolens ledelse vurderes generelt positivt. Nedbrydes tilfredsheden på de enkelte skoler varierer brugernes 
vurdering fra meget positivt (87 procent) til meget utilfredsstillende (42 procent).  
  
Skolens fysiske rammer vurderes generelt kritisk af brugere hvor omkring 30 procent er utilfredse med de 
indendørs- og udendørs rammer. Nedbrydes det på skoler er 93 procent utilfredse med de midlertidige 
udearealer ved Skolen på Grundvigsvej, medens 53 procent er utilfredse med udearealerne på Skolen på 
Nyelandsvej.  
  
52 procent af brugerne kender ikke skolernes mad- og måltidspolitik og 43 procent kender ikke skolernes 
bevægelsespolitik. Transporten til-/fra dagtilbuddet foregår altovervejende til fods eller på cykel. Kun 10 
procent oplyser, at transporten foregår i bil.  
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Brugernes tilfredshed med skolefritidsordningen og klubben er på fire skoler højere end tilfredsheden med 
skolen og på de fire øvrige skoler lavere end tilfredsheden med skolen.  
  
Den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed 
omfatter antallet af personale i forhodl til antal børn i dit barns sfo (42 procent). Samarbejdet mellem 
skolefritidsordning og hjem vurderes generelt positivt. Den laveste brugertilfredshed omfatter inddragelsen af 
dig/jer som forældre i aktiviteterne i sfo.  
  
Aktiviteterne i klubben vurderes generelt tilfredsstillende.  
  
Den videre proces 
Afrapporteringen af resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen består af to dele, en del 1 der 
indeholder tabeller, og en del 2 der indeholder kommentarer fra spørgeskemaets fritekstfelt. Da 
kommentarfeltet kan indeholde personhenførbare oplysninger vedlægges denne del som lukket bilag. 
Dialogen i brugerbestyrelserne omkring egne resultater og hvilke handlinger de giver anledning til, er en 
meget væsentlig dimension i arbejdet med den løbende forbedring af kommunens serviceydelser i dialog 
med brugerne.  
  
En rapport over den enkelte institutions resultater foreslås derfor sendt i høring i brugerbestyrelsen, med 
anmodning om, at drøfte resultaterne og beskrive eventuelel tiltag som resultaterne giver anledning til i det 
enkelte dagtilbud eller på den enkelte skole. Det foreslås at høringsfristen fastsættes til 2. maj 2017.  
  
På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger, forelægges udvalget en opfølgende sag, hvori der redegøres 
for eventuelle tiltag for børne- og ungeområdet generelt og brugerbestyrelsernes initiativer, som opfølgning 
på resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen 2016.  

Økonomi 

Ingen 

Borgmesterpåtegning 

Ingen 

Behandling 

Børneudvalget, Undervisningsudvalget 

Historik 

  
 
 
Indstilling 20. februar 2017, pkt. 10: 
Børne- og Ungeområdet indstiller, at  
  

1. resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen sendes i høring i skolebestyrelser og 
forældrebestyrelser i dagtilbud 

2. at brugerbestyrelserne anmodes om en vurdering af institutionens egne resultater og beskrivelse af 
eventuelle tiltag der kan fastholde eller styrke brugertilfredsheden.  

3. at høringsfristen fastsættes til den 2. maj 2017 
4. at resultaterne med brugebestyrelsernes bemærkninger forelægges udvalgene 

Bilag 
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 2017-01-21 Rapport - Del 1 - Tabeller (Endelig 20.02.17) 

 2017-01-21 Rapport - Del 2 - Bemærkninger (Endelig 20.02.17) 
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