Kommentar fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2017 – Margrethe-Børnehaven

Spørgsmål: Har du kommentarer eller forslag til noget dagtilbuddet kan gøre mere af, og som kan
øge din tilfredshed med dagtilbuddet, kan du skrive det her. Husk at holde en god tone 
Rigtig tilfreds med det hele.
Det ville være fantastisk hvis nul-sukker politikken blev overholdt! Det er faktisk det eneste negative jeg kan
sige. Jeg er ked af at forældrene stadig giver deres børn feks kinder mælkesnitter med, så vi andre skal
forsvarer over for vores børn hvorfor de ikke må få det med. En hel klar liste til forældrene over hvad der er
go og hvad der er no-go ville være dejligt. Eller endnu bedre... At der blev lavet mad til børnene i
institutionen hver dag. Ellers er vi super tilfreds med alt, og det er vores barn også.
Dagtilbuddet hvor min søn er, har gjort et kæmpe stykke arbejde for min dreng. Pædagogerne er meget
veluddannet og den service de udføre er yderst tilfredsstillende.
Børnehave går et stort og lækkert køkken, men det bliver ikke brugt til den normale børnehavegruppe.
Hvis der var madordning i børnehave, vil det være lækkert, ellers skulle man overveje, at nedlægge
køkkenet, så der er mere plan til leg for børnene. Der er i forvejen ikke meget plads i børnene.
For god ordens skyld vil jeg nævne at min søn er autist og går i en speciel gruppe i Margrethebørnhaven
(Grævlingehuset). Svarene i dette spørgeskema er givet ud fra de ting vi oplever i denne selvstændige del
af børnehaven. Aldrig har jeg oplevet en så professionel gruppe af pædagoger der ved lige præcis hvad der
skal til for at fremme udviklingen på gruppens børn. Specielt lederen, Mona, er helt formidabel. Det kan slet
ikke beskrives hvor meget det har hjulpet vores søn at blive flyttet fra en "almindelig børnehave" til
Grævlingehuset.
Jeg har siddet med i bestyrelsen og oplever generelt at Margrethebørnehaven er en god børnehave med
dygtige pædagoger og en god leder.
Grunden til at jeg har skrevet "ved ikke" til spørgsmålet om hvordan vi bliver taget imod når vi aflevere om
morgenen er at vores søn bliver afleveret med taxa hver dag.
At der ikke var lukket i uge 28,29,30. Vi har det ikke godt med de skal passes i anden intuition de ikke
kender og der ikke er garanti for at der følger personale med, fra vandte rammer. Vi har altid undgået at de
skal passe andet sted, men det gør også at vi ikke kan holde mere end en uge samlet hele familie ,da vi
ikke kan holde tre uger samlet i høj sæson og derfor må holde ferie forskudt. Det er det eneste - vi synes er
træls. Ellers er vi meget glade for intuitionen, personalet gør et godt stykke arbejde. Vores børn er altid glad
for at komme afsted.

