Forældretilfredshedsundersøgelse 21-22

Antal besvarelser i alt
39
Klasse
0 klasse
1 klasse
2 klasse
3 klasse
4 klasse
5 klasse
6 klasse
7 klasse
8 Klasse
9 klasse

4
6
8
5
2
4
2
3
2
3

Køn
9 mænd
27 kvinder
3 Ønsker ikke at oplyse
Alder
30 år eller derunder
31 – 40 år
41 – 50 år
50 år eller derover

2
15
19
3

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole
30
25
20
15
10
5
0

26
11
2
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

(2) Hvor tilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med …
At motivere dit barn til at lære mere?
20
15
20

10

17

5

2

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale
sammenhænge?
30
20
10
0

22

13

3

1

0

At skabe en varieret skoledag for dit barn?
25
20
15
10
5
0

24
10
Meget tilfreds

Tilfreds

5
Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns
behov?
20
15
10
5
0

19

14

5

1

0

At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse?
20
15
18

10

12

5

7

2

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

0
Meget utilfreds

Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns faglige
udbytte af undervisningen?
20
15
10
5
0

18

14

5

2

0

(2.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (2) kan du skrive
dem her ...
Jeg synes jeres valg af materiale er enormt tiltalene og visuelt spændende. Jeg er så glad for jeres
pædagogisk arbejde, det er meget engageret og jeg oplever et meget højt fagligt niveau
Må bare sige at, jeg er helt tryg ved Martin’ som lære til Mollie.

Mit barn har næsten aldrig lektier for.
Det er somme tider svært, man får ikke besked når børnene ikke følger med i undervisningen før
man når en skole hjem samtale, her er det lidt for sent at gøre det rigtige ved det. Jeg ville ønske at
man var mere konsekvent med at skrive Dit barn har ikke lavet lektier i dag, hver gang. Ikke en 9 børn
har ikke lavet lektier for er mit barn imellem der?
Det kan se lidt "hårdt" ud, at vi vælger utilfreds, men det er måske lidt misvisende. Vi anerkender at
de ansatte har travlt og at det er umuligt at opfylde alle børns særbehov. Men vi har et "støtte" -barn,
som "drukner" i lange ugeplaner med en lektiemængde, som ikke kan honoreres. Vi kan vælge at
barnet laver halvdelen af lektiemængden, men så vil barnet møde op og have det nederlag, "kun" at
lave noget af det forventede. Aftalen med de voksne omkring barnet var, at der efter nytår, ville blive
lavet en reduceret, overkommelig ugeplan, som man med succes ville kunne opfylde. Det afføder
megen frustration og opgivelse hos vores barn, som langsomt men sikkert påtager sig rollen som
"hende der er håbløs".
Corona har besværliggjort arbejdsforholdene for lærerne

(3) Tilfredshed med barnets trivsel
At få dit barn til at føle sig tryg og glad?
20
15
10

20

17

5

2

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

At skabe ro og orden i klassen?
20
15
10

19
13
7

5

0

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

0
Meget utilfreds

At skabe et godt socialt klima i klassen?
20
15
10

19
12

5

7
1

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

0
Meget utilfreds

(3.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (3) kan du skrive
dem her ...

Martin er god til at skabe så meget variation i den enkelte time at ungerne ikke når at opsamle for
meget uro i kroppen, hvilket jeg tror på er med til at skabe et godt læringsmiljø i klassen… det gør
noget rigtig godt for vores barn, som bedst kan koncentrere sig ved fysisk aktivitet.
Eventuelle konflikter og andre situationer opstår i frikvartererne og i SFO tiden hvor der er mindre
personale, og så er det svært at tage emnet op dagen derpå.
Det er beskrevet under pædagogisk arbejde oven for
Det var meget vigtigt for Tina og jeg, da vi skulle vælge skole til Mollie’ at der vil blive slået hårdt ned
på mobning. Og det virker som om at i gør et godt stykke arbejde omkring dette
Mit barn er træt af at have undervisning med og dele klasselokale med 6 kl.
Har fået god respons og hjælp fra skolen, hvis mit barn havde det svært i en periode.
Den er svær at svare på, for u en klasse er det super godt i den anden er det virkelig dårligt..
Har "kun" mit barns ord for, at der er en del uro, hvilket for hendes vedkommende er ødelæggende,
da hun er udfordret på koncentrationen og ikke trives i ustrukturerede omgivelser.
Fantastisk socialt samspil i klassen Legepatruljen lærer børnene at tage et socialt ansvar overf or
andre

(4) Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem
Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og
pædagoger om dit barns trivsel?
30
20
10
0

24

9

5

1

0

Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og
pædagoger om dit barns faglige læring?
30
20
10
0

24
8

6

1

0

De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til
dig som forældre?
30
20
10
0

21

11

7

0

0

Hvordan dit barns elevplan inddrages i
kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og
pædagoger?
20
10
0

17

13

9

0

0

Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet mellem
dig og dit barns lærere og pædagoger?
30
20
10
0

24

10

5

0

0

(4.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (4) kan du skrive
dem her ...
Dog har vi manglet flere former for svar når der er sendt besked til SFO, hvilket har været
frustrerende.
Personlig og direkte kontakt er savnet, så dialogen er mere flydende og nærværende. Når man er
begrænset til skriftlig kommunikation som primær tilgang, så kan man godt gå fejl af hinanden og
små ting tages først op når de er blevet for store.
Jeg er meget tilfreds med, jeres grad af tilgængelighed når jeg har behov for en snak og især med
jeres grundighed i forbindelse med overlevering af småt og stort. I bærer meget tydelighed i jeres
arbejde og jeg oplever I har stor indsigt i mit barns udfordringer og styrker.
Jeg synes både at lærer og pædagog med hjælper i SFO er gode til at samarbejde og tage fat i
tingene med det samme’ hvis der har været en situation, Der skulle snakke om ‘eller løses på en eller
anden måde.
Det er ikke så tit, at vi hører noget fra klasselærer eller andre. Men jeg tænker intet nyt, er vel godt
nyt 😀
Jeg synes der er meget lidt kommunikation generelt, fraset nogle super fine ugeplaner. Måske pga
corona. Men synes godt man kunne holde online samtale for at få lidt info. Jeg går dog med den tro
at det må gå tilfredsstillende da vi ellers som forældre var blevet kontaktet.
Synes der mangler kommunikation måske gr corona, men så kunne online møde være en mulighed.
Det er svært som forældre at følge med. Der er hver uge fine ugeplaner, hvilket er rigtig dejligt. Vi har
selvfølge en tro på at det går som det skal for ellers var der taget kontakt til os, ligesom vi tager
kontakt hvis vi er bekymret/har spørgsmål.
Igen det er svært når det 2 vidt forskellige oplevelser.

Har altid været supertilfreds. Min eneste anke pt. er, at vi står et skelsættende sted ift. vores barns
læring/trivsel/glæde ved skolen, og så er vi nok lidt overventende ift. førnævnte differenciering af
vores barns lektiemængde og forventning til hendes formåen. Hun trænger til succes. Jeg er klar
over at børnene skal selvstændiggøres i udskolingen og krav og forventninger bliver større, og jeg
går bestemt ikke ind for curling mv., men når man rent faktisk har et barn, som ikke KAN, så er det
svært.
Bare ovenud tilfreds med især klasselærerens indsats og engagement

(5) Hvor tilfreds er du med skolens ledelse …
Ledelsens måde at lede skolen på?
25
20
15
10
5
0

24
10
Meget tilfreds

5

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, når du har
behov?
30
20
10
0

29
9

1

0

0

Kommunikation med ledelsen?
30
20

29

10

7

3

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

0
Utilfreds

0
Meget utilfreds

(5.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (5) kan du skrive
dem her ...
Annika er den bedste leder vi har haft længe
Imødekommende ledelse ved behov for kontakt. De ofte politiske korrekte svar er forventelige.
Jeg synes det virker som om, i selv den svære tid med at sygdom (Corona) og deslignende. At
ledelsen har været god til at omdirigere så børnene stadig har kunne få en form for indlæring.

Har aldrig haft brug for at kommunikere med ledelsen, så ved ikke hvordan kommunikationen vil
være 😅. Men er sikker på vi nok skulle få en konstruktiv dialog, hvis behovet opstår
Rigtig god og effektiv kommunikation i en svær Corona tid

(6) Hvor tilfreds er du med skolens fysiske rammer
Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar,
plads mv.)?
30
20
10
0

25

12

2

0

0

Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner mv.)?
20
15
10

17

14

5

5

3

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

0
Meget utilfreds

Trafiksikkerheden mellem skole og hjem?
20
15
10

15

16

5

5

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

2
Utilfreds

1
Meget utilfreds

(6.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (6) kan du skrive
dem her ...
Ved der er flere elever, der i blandt vores eget barn, som cykler på Østersøvej… vi er flere på vejen
det mener at fartgrænsen bør sættes ned, da der pt må køres 80 km i timen, hvilket for os skaber en
vis form for frygt og usikkerhed i at lade vores barn cykle selv…
Flere udendørs muligheder for leg uden at det omhandler en bold eller asfalt er savnet.

Her kunne jeg ikke gøre andet end at spørge min datter, og hun er meget tilfreds med både stole og
borde, og selvfølgelig den dejlige legeplads.😂
Ikke ok at 2 klasser deler klasselokale
Mangler måske der er skolepatrulje i den øverste skolegård om morgenen, da børn går over i svinget
eller lige pludselig bare drejer på cyklen. Så ville føle det mere sikkert at vide der også stod en
deroppe. Som man har været vant til fra egen skolegangs tid.
Synes ikke skolens udendørs legeområder er så tiltalende. Her tænker jeg specielt på sfo’en
Ser aldrig skolepatruljen længere, men der r heller ikke så mange børn
Jeg synes det er ærgerligt at der ikke er mulighed for at børnene kan spille bordtennis på skolen. Et
godt armgangsstativ ville også være alletiders.
Skolegården trænger til en opdatering

(7) SFO (dette er til forældre med børn i 0.-6. Klasse, hvis man ikke har
børn i SFO, hopper man til spørgsmål 10)
Aktiviterne i SFO
8
6
8

4

8

2

2

1

0
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

0
Meget utilfreds

Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale
kompetencer?
10
5

7

8

4

0

0

0

SFO’ en indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad
?
10
5
0

10

8
1

0

0

Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem
børn?
10
5

6

8

4

0

1

0

Samarbejdet om dit barn mellem SFO og jer/dig som
forældre ?
10
5
0

9

6

3

1

0

(7.1) Har du uddybende kommentarer til spørgsmål (7) kan du
skrive dem her ...
Svarene er givet udefra de mdr vores barn har nået at gå i SFO’en, inden udmeldelse..
De udsendte ugeskemaer er super gode. Fortsæt endelig! Det er rart at se hvilke aktiviteter der er
hvilke dage. Jeg ville ønske der var mere kontakt og at der var mere personale på, så nogle af de
aktive børn kunne hives med i udendørs aktiviteter, så de ikke finder på nogle selv. Det måtte gerne
være noget der var praktisk. Male skur, snitte pinde, lave snobrød, finde brændenælder til suppe osv,
så de kan se et produkt bagefter, som samtidig også gavner fællesskabet.
Igen kan jeg kun referere til ‘at det er tit hun ikke vil hjem, og det må være gode tegn når man tænker
på hvor godt hun har det hjemme hos både Tina og jeg
Det er ærgerligt at man i sfo har valgt at de største børn ikke længere har deres eget rum. Nu skal de
dele med de mindste om alle rum. At man vælger at have digital spille dag og kun må spille, hvis
man har egen tlf, ipad gør at nogle børn bliver holdt ude af fællesskabet. Det er ikke alle der har
mobil og det er ikke alle der må tage så dyrt 'legetøj' med i sfo.

Vi er alle sammen mennesker, så der kan ske små fejl, men synes de er gode til hurtigt at gøre
opmærksom på, hvis det enkelte barn er til stede selvom barnet står til fri. Og de er åbne når man
ringer til dem.
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn

(8)

Hvad kan SFO gøre bedre?

At der er (flere) øjne på de børn som har brug for den ekstra tryghed, når det sociale samspil er en
udfordring…
Mulighed for mere leg på tværs af klassetrin. Flere øjne og hænder for at opdage de børn der
gemmer sig i mængden og ikke Automatisk kommer til en voksen med problemer.
Mit barn har kun været i sfo I en uge, så jeg har et meget spinkelt grundlag for at udtale mig. Men jeg
har undret mig over hvor høj grad der bliver brugt skærm som tilbud til børnene. Mit barn har set
fjernsyn/spillet computer alle dage han har været der. Jeg ønsker at der bliver lagt væg t på
relation/leg/skabelse/kreativitet og fordybelse i sfo.
Ikke noget i gør det godt. 💪🏻
Ansæt udd personale
Måske lidt mere variation af aktivterne?
Måske nogle flere ture ud af huset. Nogle sociale arrangementer, fx disko- eller videoaften Dette har
der ikke været så store muligheder for gennem de seneste par år med Corona, men et forslag til
fremtiden 😀
Fortsætte med at komme med ugeplaner så vi som forældre kan følge med i dagenes aktiviteter
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
Måske gør en lektier læsning mere synlig. Er der mulighed for lektie læsning i SFO?

(9) Hvad skal der til for, at SFO kan tiltrække og ikke mindst fastholde
flere børn i vores SFO?
Flere voksenstyrede aktiviteter, som de er en del af. Se pkt 7. Det er sådan noget de kommer hjem
og fortæller om, eller udtrykker ønske om at deltage i, når de kan se det fremgår af ugeplanen. Turer
ud af huset når det er muligt har også været en succes tidligere
Jeg tænker at der kan lægges vægt på relation/leg/skabelse/kreativitet og fordybelse i sfo. Tilbud
som madlavning/bagning/sløjd/ler/krea/indkøb af legetøj som er diller fx bakugan osv vil måske
kunne trække nogle børn. Sluk skærm eller lav det til enkelte turneringer så der sociale omkring
spillet bliver dyrket
At forældrene ikke har så meget fritid, forstået på den måde, at jeg tror hvis man har muligheden
som forældre har man helst børnene hjemme efter skole.
Være mere synlige. Vi forældre ved ikke hvad man laver i sfo. Der er engang imellem en uge oversigt
over aktiviteter.
At give børnene ejerskab for deres hverdag i sfo. Mit barn fortæller det er kedeligt og at der ikke er
særlig mange voksne i sfo om dagen.
Flere forskellige aktiviteter, måske flere tema uger?
Flere aktiviteter, som fx ovenstående
Måske nogle udendørs aktiviteter som gulv-skak, tuneringer i given aktivitet som forløber over ex to
dage på ugen som gør at børnene vil være med begge dage
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
Lav dag hvor man kan melde sig til aktiviteter som er fast hver uge f.eks.

(13) Hvordan ser du Idestrup Privatskole om tre år?
Som i dag. Måske mere “kendt” som lille skole i meget trygge omgivelser
Som en skole i stor trivsel

Stort spørgsmål… men håber I kan bevare jeres nuværende retning, og tør fortsætte med at tænke
kreativt og ud af boksen… mange børn der har behov for ekstra støtte og tryghed, og aktiv
undervisning vil lande det helt perfekte sted her på IP… det er grunden til at vi valgte netop jer…
Flere sociale tiltag og skolefester så der opstår en fællesskabsfølelse forældre og børn imellem,
også på tværs af årgangen.
Stadig igang med den nuværende proces.
I en rivende udvikling, i samarbejde med en masse gode investorer.
Forhåbentlig flere elever
Forhåbentlig med flere elever
Som et skønt sted at være
Ambitiøse :)
Som i dag
Forhåbentlig stadig i byen og med endnu flere elever 😀
Forhåbentlig en skole som er kendt for at give børnene et højt fagligt niveau med gode sociale
relationer og sammenhold
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
Forhåbentlig i store fremskridt, skolen har alt det der skal til, dejlige lærer, super leder og gode og
imødekommende ledelse. Skolen er åben for muligheder man skal bare se dem og gribe dem.
Jeg håber/ønsker og tror på at udfordringerne i de store klasser er "overstået", og at man arbejder
med indskolingen og mellemtrinnet (og deres forældre) ift. forventninger begge veje. At der bliver
arbejdet hårdt på at der SKAL være forældreråd, som sikrer et stærkt sammenhold, som også kan
holde til de udfordringer, der ALTID kommer (især i udskolingen) Udfordringen i vores 7. klasse har
været, at der ikke har været samme arrangementer, som vi "plejede" - både pga. corona, men nok
også fordi de har været sammenlæst med årgangen under. Det har skabt noget frustration, tror jeg.
Måske skulle en ansat udpeges som trivselsperson, som tager kontakt til forældre, hvis der opstår
problemer/rygter mv. Italesætte overfor 5.6.7. klasses forældre, at det er af afgørende vigtighed, at
de (og I) retter henvendelse, såfremt der opstår tvivl/mistrivsel mv. (Det gør I jo allerede), men
måske pointere det endnu mere. Måske også italesætte at det ofte IKKE er løsningen bare at melde
sit barn ud - da det kan resultere i et "uforløst" barn, som skal starte op et nyt sted, og at det skaber
uro og mistrivsel blandt de tilbageværende børn. Men det kræver selvfølgelig at der er lydhørhed, når

et barn mistrives, og at der nogle gange "bare" er børn (eller forældre), som simpelthen ikke passer
ind.
En anerkendt faglig skole med fokus på læring for den enkelte elev. En skole med krav til elev og
forældre.
Flere elever.
Som i dag
Flere elever og gerne med 2 lærer ordning
En skole med meget mere fysisk aktivitet - skolen har så gode muligheder med boldbanerne, hallen
og tennisklubben lige ved siden af. Fysisk aktivitet er godt for læring og selvværd
Mere fokus på fysisk aktivitet
Placeret centralt i Idestrup, gerne med voksende elevtal😉

(14) Hvordan ser du Idestrup Privatskole om fem år?
Som i dag. Måske mere “kendt” som lille skole i meget trygge omgivelser
En skole i stor trivsel
Bedre forankret med større tilgang af børn
Som en fortsættelse af det virkelig bundsolide arbejde i laver nu
Som en god skole med høj trivsel og faglighed
Forhåbentlig kommende på den anden side med højere elevtal
Jeg tror altid at der vil være brug’ for en god privatskole, så hvis man bare bliver ved med at gøre det
gode arbejde. Fortsætter skolen der i 100 år.
Skønt sted at være, og med masser af skønne børn
Udfordrende, hvis rygtet om udskiftene lærer i udskolingen fortsætter.
Sim i dah

Samme svar som ovenstående
Som svar 13
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
Igen i fremgang.
Se ovenstående. Hvis det formåes, vil der også være store udskolingsårgange.
Sydfalsters mest attraktive skole.
Som i dag
Samme som oven over
Den skole på Lolland Falster med størst trivsel, qua højt aktivitetsniveau
Den skole med bedst trivsel på Lolland Falster qua fokus på bevægelse
Samme

(15) Hvilke ønsker har du til vores lille skole i Idestrup, således at vi
sammen sikrer en stabil skole for børn og voksne i fremtiden?
At skolen kommer til at bestå mange år frem og at der er god balance i økonomien så I kan gøre
fortsætte det gode arbejde.
Bliv ved med at favne bredt, kreativt og farverigt når det fælder undervisningsformen… især i de små
klasser…
Færre restriktioner der påvirker børnene og forældresamarbejdet. Det har allerede påvirket en al for
stor del af deres samlede skolegang. Mindre direkte opdeling af børn der kommer fra hjem med
forskellige værdier. Børn skal ikke tage stilling til test eller ej, og skal ikke i klassen kunne udpege
hvem der gør hvad. De er for unge til at blive inddraget i de voksnes sundhedsfaglige beslutninger.
Så fremtidige udleveringer af test kunne foregå til forældrene på kontoret, og ikke i klasseværelset.
For der bliver stillet spørgsmålstegn børn imellem ved dem der vælger anderledes,og de t er aldrig
sjovt at være udenfor flertallet når man er et barn.
I skal nok bare synliggøre det gode arbejde i allerede har i gang i, lidt mere. Forstået på den måde at
vi havde jo hørt lidt skidt, om skolen og det er jo slet ikke det vi selv oplever nu a t vi har fået et barn.
Meget tilfreds.
Stabilt og uddannet personale

At I kan bruge lokalområdet mere end I gør. Naturen, shelters, strand og kyst.
Flere børn, lærer som bliver i deres job mere end 2-3 år
Mere stabilitet blandt lærer, ellers håber jeg der bliver taget fat i den klasse/børn som kan skabe
problemer, da mange børn efterhånden hjemmefra er curling børn.
Bestyrelse og personale skal fortsætte det gode. Vi forældre skal være bedre til at fortælle
omverdenen om vores gode skole
Som i dag. Måske mere “kendt” som lille skole i meget trygge omgivelser
At brugerne - os forældre - bliver bedre til at fortælle omverdenen om vores skole
En stabil lærergruppe med høj faglighed og social kompetencer
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
En længere skoledag på højde med de alm folkeskoler og lidt mindre emneuger
Tænk ud af boksen, hvad kan i tilbyde ude over at være en Skole? Jeg har masser svar men når i
reklamer skal i måske lægge mere vægt på hvad der er så meget bedre og mere specielt end andre
skoler.
Hvis der fortsat er udfordringer i udskolingen, så kunne man overveje (kender ikke økonomien i det)
at gøre IP til en skole der dækker 0. - 7. kl., og skabe et godt samarbejde med Sydfalster Skole, hvor
børnene fortsætter i 8. og 9. klasse. Med en knaldgod brobygning efter konfirmationerne. Skulle det
være en overvejelse man gjorde sig, synes jeg bare, at det er supervigtigt, at der skal være op til 7.
klasse (konfirmationer mv.)
Fokus på professionelle ansatte med økonomi i balance heraf.
Pas på lærerne så de ikke rejser, gør dem glade for deres arbejde
Meget mere fokus på fysisk aktivitet og bevægelse
Jeg synes det kunne være rigtig fint med et overordnet fokus en fælles Ip identitet - det kunne være
musik eller idræt eller begge dele, jeg tror det vil trække elever til at have et udtalt fokus og det vil
kunne give en sammenhørighed på skolen på tværs af klasserne.
Fortsat lokal opbakning og stabile medarbejdere

(16) Hvad kan vi som ledelse gøre bedre fremadrettet?

Se 15
De skal bare fortsætte med de fantastiske, engageret og indlevende arbejde de præsterer hver
eneste dag til gavn for både skolens elever, lærere og øvrige personale.
Måske også rettet til bestyrelsen.. men have i mængde at pædagogiske kompetencer hos lærerne
kan have KÆMPE indflydelse, især i de små klasser…
Tydeligere kommunikation omkring hvad der krav og hvad der er anbefalinger / lovbestemt, for at
undgå misforståelser og utryghed.
Har ingen forstand på ledelse. Så i skal nok bare blive ved med at gøre det i gør.
Fortsæt det gode arbejde
Fortsætte med at være åben og imødekommende
Har svaret på brorens tilfredshedsundersøgelse hvilket er gældende for begge børn
Den er svær at svare på, problemet er nok at jeg ikke helt ved hvad i laver og hvad forskellen er på
ledelse og bestyrelsen.
Bare bliv ved :-) og hold på medarbejderne
Faste mål. Fastholde visioner uden kompromis. Skille Jer ud og stå fast...
Generelt stabilitet i lærergruppen
Etablere samarbejde med foreningslivet i Idestrup
I gør det rigtig godt 🙏🏻
Idebank - mere lokal forankring i form af samarbejde med de lokale sportsforeninger, udflugter til
corselitze, optræden på plejehjemmet, oprettelse af lektiecafe på biblioteket evt. med frivillige
pensionister. Måske et skolekor :)
Understøtte personalet i at genoptage det sociale liv på skolen efter Corona; klassearrangementer,
forældremøder osv

(17) Hvad kan vi som bestyrelse gøre bedre fremadrettet?

Se 15
Vi har ikke involveret os i bystyrelsesarbejdet og har ikke haft behov for at søge bestyrelsen til noget
i dagligdagen. Ledelsen gør det fantastisk så for os forløber alt fint og vores barn er i trivsel.
Mere tydelig inddragelse af resten af forældregruppen ved sociale arrangementer, og faste rammer
og forventninger til udførelsen af nødvendige opgaver, så alle er informeret tilstrækkeligt. Så er det
nemmere at sige ja til opgaver, så det ikke ender med at det er de samme fem mennesker der står
for tingene hver gang. Det ville være ærgerligt, for vi er forhåbentlig mange flere der gerne hjælper
til.
Samarbejde er nok nøgleordet. Men det tænker jeg da jeg allerede har gang i. 😂💪🏻
Fortsæt det gode arbejde. Dejligt at I yder en stor frivillig indsats
Se svar oppe over.
Same
Inviterer udefrakommende indenfor og være åben for input.
Bakke op om at skabe rammer der inviterer til fysisk aktivitet
være med til at skabe en ip identitet.

