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INDLEDNING

Kære skoler

I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse, der blev lavet i november/december 2018. Undersøgelsen er 
designet som et spørgeskema med udgangspunkt i KL og Indenrigsministeriets koncept kombineret med op til fem spørgsmål, som I selv har haft 
mulighed for at formulere. På den måde har vi sikret os, at I får den viden, I har mest brug for, så I hver især kan få størst mulig værdi af 
undersøgelsens resultater.

Vi har nået en samlet svarprocent på 56% for undersøgelsen. Det er et rigtig flot resultat, som samtidig betyder, at vi har fået nogle meget valide 
data. Resultater, som giver os et solidt billede af, hvordan forældrene oplever Randers Kommunes skoler. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak for 
jeres deltagelse og indsats for at få flest mulige forældre til at dele deres oplevelse af deres barns skole med os. 

Resultaterne skal være med til at danne retningen for, hvordan skolerne her i Randers Kommune skal udvikle sig i fremtiden. Det er tid til, at 
jeres skolebestyrelser kan gå i gang med at handle på det, rapporten viser. Samtidig bliver de kommunale resultater behandlet i skoleområdet, 
MED-systemet, skole- og uddannelsesudvalget og byrådet. Alt sammen med det formål at skabe de bedste rammer for vores elever og sikre, at 
de både oplever en høj trivsel og faglig udvikling. 

God læselyst. 

Venlig hilsen 
Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune. 
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INDLEDNING

Om rapporten

Begge forældre til hvert barn har haft 
mulighed for at besvare undersøgelsen, 
hvorfor antallet af besvarelser kan være 
højere end antallet af børn, der er 
besvarelser for. Hvis begge forældre har 
besvaret undersøgelsen, er deres svar vægtet 
med 0,5 hver, således at den samlede vægt 
for hvert barn er 1. Børn, hvis begge forældre 
har svaret, vægter derfor ikke mere i 
resultaterne end børn, hvor kun én forælder 
har svaret. 

Undersøgelsen blev gennemført fra d. 5. 
november 2018 – 17. december 2018. 

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, 
som er besvaret af forældre med børn i den 
pågældende skole. Alle resultater 
sammenlignes med det kommunale 
gennemsnit samt skolen i 2015. 

Rapportens opbygning

Af forsiden fremgår det, hvilken skole rapporten dækker. På side 4 findes der en vejledning i at læse 

resultaterne fra undersøgelsen.

Resultaterne er delt op i fire sektioner. En for tilfredsheden med skolen, en med prioriteringskort, en 

med baggrundsoplysninger og en med de lokale spørgsmål. 

Fra side 5 til side 10 vil resultaterne blive præsenteret for skolen. Side 11 til 13 vil indeholde 

prioriteringskort samt læsevejledning hertil og på side 14 til 16 findes informationer om 

baggrundsoplysningerne.
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Denne rapport præsenterer resultaterne for 
Korshøjskolen baseret på i alt 420 besvarelser 
for 296 børn. Korshøjskolen har dermed 
opnået en svarprocent på 72% baseret på 
besvarelser for børn.



FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

LÆSEVEJLEDNING TIL TILFREDSHEDSMÅLINGERNE

ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET MED 
NATIONALE 

RESULTATER 2017

SAMMENLIGNET MED  
2015

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 295 4.4 +0.1 -0.250% 30% 10%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds

1 2 3 4 5

1 295 personer har svaret på spørgsmålet. Da ”ved ikke” svar ikke indgår i resultatberegningen, kan antallet af personer varierer fra spørgsmål til spørgsmål.

2
I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, der går fra »Meget tilfreds« til »Meget utilfreds«. I det viste eksempel har 50 pct. svaret »Meget 
tilfreds«, 30 pct. »Tilfreds«, 10 pct. »Hverken tilfreds eller utilfreds«, 5 pct. »Utilfreds« og 5 pct. »Meget Utilfreds« på det første spørgsmål. Af grafiske årsager 
vises procenttal under 2 pct. ikke.

3 Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4.4. Den højeste score er 5, og den laveste score er 1. 

4
Til højre i rapporten sammenlignes de samlede skoleresultater med resultatet for landsundersøgelsen for 2017. 
I det viste eksempel er den gennemsnitlige tilfredshed 0.1 point højere for skolerne end landsgennemsnittet.

5
Yderst til højre i rapporten sammenlignes de samlede skoleresultater med de samlede resultater fra 2015. 
I det viste eksempel er den gennemsnitlige tilfredshed 0.2 point lavere i 2018  sammenlignet med i 2015-undersøgelsen.

4

På denne side finder du en læsevejledning til tilfredshedsmålingerne. Læsevejledningen tager udgangspunkt i en fiktiv besvarelse af et af 

spørgsmålene, der indgår i undersøgelsen. Figuren nedenfor viser antal besvarelser, fordelingen af svar ift. svarkategorier, den gennemsnitlige 

tilfredshed blandt forældre på spørgsmålet, forskellen til landsgennemsnittet samt forskellen til det kommunale gennemsnit i forældre-

tilfredshedsundersøgelsen fra 2015.  

5% 5%
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1
SEKTION

Tilfredsheden med Korshøjskolen
I denne sektion vil forældrenes samlede tilfredshed, tilfredsheden med den 
pædagogiske indsats, barnets trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens 
ledelse og skolens fysiske rammer blive belyst. 
Alle resultater vil blive sammenlignet med de gennemsnitlige kommunale resultater 
samt skolens egne resultater fra 2015. Dog indgik alle spørgsmål fra denne 
undersøgelse ikke i den fra 2015, hvorfor det i nogle tilfælde ikke er muligt at lave en 
sammenligning. 
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Samlet tilfredshed

HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE?

ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 296 3.8 0.0 +0.313% 62% 19% 4%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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Tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde

7

HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG
PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED…

ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

At udfordre dit barn fagligt? 296 4.0 0.0 +0.3

At motivere dit barn til at lære mere? 296 3.9 0.0 +0.3

At udvikle dit barns selvstændighed? 295 3.9 0.0 +0.2

At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge? 296 4.0 0.0 +0.2

At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov? 295 3.7 0.0 +0.3

At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn? 293 3.6 0.0 +0.3

At skabe en varieret skoledag for dit barn? 292 3.8 0.0 +0.2

At skabe en skoledag med motion og bevægelse? 290 3.6 -0.1 +0.2

At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte 
undervisningen væk fra skolens område?

286 3.3 -0.3 +0.1

At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse? 292 3.6 0.0 +0.3

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns faglige udbytte af 
undervisningen?

296 3.9 0.0 +0.3

20%

20%

19%

21%

15%

13%

16%

15%

11%

11%

18%

64%

57%

60%

58%

54%

49%

55%

46%

40%

51%

61%

12%

15%

16%

18%

22%

28%

23%

26%

28%

29%

14%

3%

6%

4%

3%

6%

7%

5%

11%

17%

7%

6%

3%

3%

4%

3%

2%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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Tilfredshed med barnets trivsel

8

HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG 
PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED…

ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

At få dit barn til at føle sig tryg og glad? 296 4.1 +0.1 +0.4

At skabe ro og orden i klassen? 286 3.7 +0.1 +0.4

At skabe et godt socialt klima i klassen? 290 3.8 +0.1 +0.3

Hvor tilfreds er du med skolens indsats for at begrænse 
mobning?

282 3.6 0.0 +0.2

28%

17%

20%

14%

57%

48%

54%

50%

8%

24%

17%

24%

7%

9%

8%

10%

2%

2%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem

HVOR TILFREDS ER DU MED…
ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

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

296 4.0 +0.1

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

296 3.9 +0.1

De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig 
som forælder?

292 3.9 +0.1

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

278 3.5 +0.1

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

296 4.0 +0.1 +0.3

26%

21%

20%

9%

25%

51%

54%

57%

43%

55%

16%

19%

19%

38%

17%

5%

5%

3%

8%

3%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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Tilfredshed med skolens ledelse

9

ANTAL 
SVAR

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

296

HVOR TILFREDS ER DU MED…
ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

Ledelsens måde at lede skolen på? 278 3.8 +0.1

Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, når du har behov? 272 3.9 +0.1

56% 44%

Ja Nej

15%

23%

53%

50%

28%

23%

3%

2%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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ANTAL 
SVAR

Er der madordning på din skole? 296

Tilfredshed med skolens fysiske rammer

10

HVOR TILFREDS ER DU MED…
ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

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

293 2.9 -0.6 -0.1

Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner mv.)? 293 3.5 -0.2 +0.1

Trafiksikkerheden mellem skole og hjem? 293 3.1 -0.2 -0.4

3%

5%

6%

31%

55%

42%

31%

24%

20%

24%

12%

21%

11%

4%

12%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

77% 23%

Ja Nej

ANTAL 
SVAR

GENNEM-
SNIT

SAMMENLIGNET 
MED KOMMUNALE 

RESULTATER

SAMMENLIGNET 
MED SKOLEN I 2015

Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen? 160 3.3 -0.45% 40% 42% 9% 4%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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2
SEKTION

Prioriteringskort

I denne sektion præsenteres resultaterne for undersøgelsen, 
hvor det ud fra statistiske beregninger vises, hvilke områder der 
med fordel kan prioriteres med henblik på at højne 
tilfredsheden.
Først præsenteres en læsevejledning til prioriteringskortet, 
hvorefter et kommenteret prioriteringskort for skolen fremgår. 
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LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT OG INDSATSOMRÅDER

▪ I prioriteringen af forskellige mulige 

indsatsområder er det relevant at se på 

punkternes betydning for forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen.

▪ Prioriteringskortet ordner de forskellige punkter i 

fire kasser efter forældrenes gennemsnitlige 

tilfredshed, og hvor stor betydning punktet har for 

forældrenes samlede tilfredshed.

▪ Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for 

den samlede tilfredshed. En stigning eller et fald i 

tilfredsheden med disse punkter forventes ikke at 

påvirke den samlede tilfredshed.

▪ Punkterne i kasserne til højre har stor betydning 

for den samlede tilfredshed. Et fald eller en 

stigning i et af disse punkter forventes derfor at 

medføre et fald eller en stigning i den samlede 

tilfredshed med skolen.

▪ Prioriteringskortet fokuserer kun på punkternes 

betydning for den samlede forældretilfredshed. Et 

punkt, der har lav betydning i kortet, kan således 

have stor betydning i forhold til andre mål – fx 

medarbejdertrivsel.

LI
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E 
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N
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G

LAV TILFREDSHED

HØJ TILFREDSHED

Tilfredshed: Høj
Betydning: Høj

Punkter placeret i dette felt kan med fordel 
fastholdes, da et fald forventes at have stor 
betydning for den samlede tilfredshed.

Tilfredshed: Høj
Betydning: Lav

Punkter placeret i dette felt kan 
nedprioriteres uden store konsekvenser for 
den samlede tilfredshed.

Tilfredshed: Lav
Betydning: Høj

En stigning i tilfredsheden med punkter 
placeret i dette felt forventes at give 
betydelig stigning i den samlede 
tilfredshed.

Tilfredshed: Lav
Betydning: Lav

Punkter placeret i dette felt kan med fordel 
overvåges og prioriteres, hvis betydningen 
stiger.

TILPAS FASTHOLD

OVERVÅG PRIORITÉR
STO

R
 B

ETY
D

N
IN

G

12
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▪ Forældrene til børn på Korshøjskolen har generelt en 
høj tilfredshed med de punkter, der også har en høj 
vigtighed for den overordnede tilfredshed.

▪ Forældrene er især meget tilfredse med lærernes 
evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad, den 
faglige udfordring, lærere og pædagoger generelt og 
kommunikationen mellem skole og hjem omkring 
barnets trivsel. Skolen bør på mange punkter 
fortsætte som hidtil for at fastholde den høje samlede 
tilfredshed. 

▪ De punkter, hvor Korshøjskolen bør prioritere en 
indsats fremadrettet, er på inddragelse af 
elevplanerne i kommunikationen mellem skole og 
hjem, specifikke mål for læring, hjælp til lektier og 
fordybelse, begrænsning af mobning samt ro og 
orden i klassen. En prioritering her forventes at give 
en højere overordnet tilfredshed, da disse punkter er 
vigtige for forældrenes samlede tilfredshed. 

▪ I nederste venstre kvadrant er især de fysiske 
rammer, hvor specielt der særligt er lav tilfredshed 
med indendørs faciliteterne. Disse har dog også en lav 
vigtighed for den samlede tilfredshed og bør derfor 
blot overvåges fremfor at prioriteres. 

▪ Langt de fleste punkter bør således fremadrettet 
fastholdes eller overvåges, mens enkelte punkter 
med fordel kan forbedres for at øge den samlede 
tilfredshed på sigt. 

Faglig udfordring

Motivation til at lære mere

Udvikle selvstændighed

Udvikle evner til sociale sammenhænge

Undervisning til behov

Specifikke mål for læring

Varieret skoledag

Skoledag med motion og 
bevægelse

Inddrage omverdenen i 
undervisningen 

Hjælp til lektier og fordybelse

Fagligt udbytte 

Tryg og glad 

Ro og orden

Godt socialt klima 

Begrænsning af mobning

Kommunikation om trivsel

Kommunikation om faglig læring

Forventninger til forældre

Inddragelse af elevplan i 
kommunkation

Tilfredshed med lærere og pædagoger

Ledelsen

Adgang til dialog med ledelsen 

Indendørs faciliteter

Udendørsområder

Trafiksikkerhed

Madordningen 

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

TILPAS FASTHOLD

OVERVÅG PRIORITÉR

INDSATSOMRÅDER FOR KORSHØJSKOLEN

Ti
lf

re
d

sh
ed

Vigtighed

Blå: Undervisningen, Rød: Trivsel, Orange: Samarbejde mellem skole og hjem, Lilla: Ledelse, Grøn: Fysiske rammer

N=296
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3
SEKTION

Baggrundsoplysninger

I denne sektion vil resultaterne for baggrundsspørgsmålene om 
forældrene og deres børn blive præsenteret.



15 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

Baggrundsoplysninger 1

ANTAL 
SVAR

Hvilket klassetrin går dit barn i? 296 9% 10% 8% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 9%

0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse

ANTAL 
SVAR

Hvad er dit barns køn? 296 50% 50%

Dreng Pige

ANTAL 
SVAR

Hvilket sprog taler I mest derhjemme? 296 100%

Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse

ANTAL 
SVAR

I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære 
husstand?

296 10% 18% 44% 60% 36% 5%

0 – 2 år 3 – 5 år 6 – 9 år 10 – 13 år 14 – 17 år 18 og derover

ANTAL 
SVAR

Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand? 296 11% 49% 31% 9%

1 2 3 4 eller derover
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ANTAL 
SVAR

Hvilket sprog ønsker du at gennemføre undersøgelsen på? / In which language 
would you like to complete the questionnaire?

296 100%

Dansk Engelsk (English) Somali Arabisk (Arab)

Baggrundsoplysninger 2

ANTAL 
SVAR

Hvad er din civilstand? 296 85% 15%

Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse

ANTAL 
SVAR

Hvad er din alder? 296 44% 50% 5%

30 år eller derunder 31 til 40 år 41 til 50 år Over 50 år

ANTAL 
SVAR

Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? 296 4% 7% 47% 11% 26% 3%

Grundskole (fx folkeskole)
Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov)
Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx)
Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og sundhedsassistent)
Kortere videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker)
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, forsker)
Anden uddannelse

ANTAL 
SVAR

Hvad er dit køn? 296 31% 69%

Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse
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Korshøjskolen


