Brukerundersøkelse
kommunale barnehager
Gjennomført november 2019 i de tre tidligere
kommunene

Resultater for Drammens barnehagene
Kommunale
barnehager

Private
barnehager

Landsgjennom
snitt

4,0

4.2

4,1

Relasjoner mellom barn og 4,3
voksen

4.6

4,5

Medvirkning

4,1

4.3

4,2

Henting og levering

4,2

4.4

4,4

Informasjon

4,1

4.4

4,3

Trivsel

4,6

4.8

4,7

Barnets utvikling

4,5

4.7

4,6

Tilvenning og
skoleforberedende

4,3

4.5

4,5

Total tilfredshet

4,3

4.5

4,5

Svarprosent

70% (36/36)

69% (19/50)

71,9

Ute og inne

Skala fra 1-5

Strekk i laget – kommunale barnehager
De gamle
kommunene

Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

Ute og inne

4,0

4,1

3,9

Relasjoner

4,5

4,5

4,2

Medvirkning

4,2

4,2

4,0

Henting og levering

4,3

4,3

4,0

Informasjon

4,2

4,1

3,9

Trivsel

4,7

4,7

4,6

Barnets utvikling

4,6

4,6

4,4

Tilvenning
og skoleforberedend
* skala fra 0-5
e

4,4

4,5

4,0

Total tilfredshet

4,4

4,4

4,2

MÅL FOR 2020 – kommunale barnehager
Mål for 2020

Tiltak alle

Inne og utemiljøet
• Mattilbudet bedres
- Mattilbudet vurderes og eventuelt • Avdelingene jobber for å
bedres
imøtekomme foreldrenes ønsker
- Fokus på å ha et tilfredsstillende
og behov
mattilbud
• Tilpasses rammene
• Sørge for god informasjon rundt
mattilbudet
• Gjennomgang av barnehagenes
inne og uteområde for å utvikle
byggets og uteområdes
muligheter
Informasjon
- Vigilo er implementert i alle
avdelinger og benyttes aktivt som
informasjonskanal

• Benytte Vigilo som
kommunikasjonsplattform i
forhold til alle brukere
• Kollegalæring
• Deling

Felles
SU/FAU diskuterer hva som kan
settes i gang av tiltak.
Ønsket økning av score på minst 0.2
% poeng eller mer

SU/FAU diskuterer hva som er riktig
og viktig informasjon
Score på 0.1% poeng mer eller bedre

MÅL FOR 2020 – kommunale barnehager
Mål for 2020

Tiltak alle

Felles

Trivsel og utvikling
- Alle barn har en tilhørighet til fellesskapet

•

Alle barnehager gjennomfører
trivselsundersøkelse for 4-5 åringer
Sørge for gode systemer og rutiner for å
kunne avdekke og forberede barnas leke
– og læringsmiljø
Sosial og emosjonell plan tilpasses ny
kommune innen august
Tiltak og forebyggende arbeid mot
mobbing og mobbedferd gjennom en
felles mobbeplan
Kollegalæring
Deling

Fortsette med gode tiltak
Jobbe kontinuerlig med å sikre barnas trivsel
Alle barn har venner

Alle barnehagene skal delta i
brukerundersøkelsen
Sørge for høyere svarprosent gjennom
god informasjon i forkant
Resultatene legges frem til
foreldregruppen med dialog for å sette
nye tiltak
Dra nytte av erfaringer/tiltak barnehager
med høy svarprosent har

Alle barnehagene har en score på 4.2 eller
bedre
Svarprosent på minimum 75%

•
•
•
•
•
Foreldreundersøkelse 2020
- Beholde de gode resultatene
- Identifisere de gode tiltakene

•

•
•

•

