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Opsummering af tilfredsheden i dagplejen og flerbørnsdagplejen
Nedenstående er en opsummering af tilfredsheden på de mest væsentligste spørgsmål i undersøgelsen. Dog 
er alle spørgsmål i undersøgelsen væsentlige ift. kvaliteten af pasningen i dagplejen. Bemærk at 
opsummeringen ikke følger den kronologiske rækkefølge af spørgsmålene, som nærværende rapport gør. 
I nærværende rapport bliver alle svar på spørgsmålene oplyst vha. diagrammer og tilhørende tekst.

o Atmosfære 
• 90% i dagplejen og 94% i flerbørnsdagplejen synes samlet set, at deres barns dagplejer skaber trygge 

rammer.

o Tilfredshed 
• Både i dagplejen og i flerbørnsdagplejen er 91% meget tilfreds eller tilfreds med at have deres barn i 

dagpleje.
• 75% i dagplejen er meget tilfreds eller tilfreds med gæsteplejesystemet i dagplejen.
• 51% i dagplejen og 37% i flerbørnsdagplejen mener, at dagplejen ”i hverken høj eller ringe grad” 

bidrager til en naturlig overgang mellem dagpleje og børnehave.
• 82% i dagplejen og 84% i flerbørnsdagplejen er meget tilfreds eller tilfreds med dagplejens mad- og 

måltidspolitik.

o Værdier i dagplejen 
• Mellem 84% og 90% i dagplejen mener i meget høj grad eller i høj grad, at deres dagplejer i forhold 

til dem selv har levet op til værdigrundlaget i dagplejen som er dialog, tillid, ligeværd og respekt.
• Mellem 77% og 83% i flerbørnsdagplejen mener i meget høj grad eller i høj grad, at deres dagplejer 

i forhold til dem selv har levet op til værdigrundlaget i dagplejen som er dialog, tillid, ligeværd og 
respekt.

• Følgende 5 værdier bliver nævnt flest gange i spørgsmålet nævn tre værdier, som du synes er vigtigt, 
at dit barn møder i sin dagpleje/flerbørnsdagpleje: tryghed bliver nævnt 51 gange, omsorg 38 gange, 
nærvær 23 gange, respekt 17 gange og tillid 10 gange.

• 83% i dagplejen og 97% i flerbørnsdagplejen mener, at deres barn er blevet mødt med de værdier i 
dagplejen, som forældrene har nævnt.

o Deltagelse i og viden om dagplejen 
• Mellem 80% og 90% i dagplejen oplever, at der er blevet arbejdet med læreplaner i det pædagogiske 

arbejde med deres barn, som fx at støtte barnet i forhold til sproget, at udvikle sine personlige 
kompetencer, at have fået natur- og science oplevelser, at have fået oplevelsen af at have indflydelse 
på sit eget liv, at udvikle selvhjulpenhed og at danne venskaber.

• Mellem 79% og 89% i flerbørnsdagplejen oplever, at der er blevet arbejdet med læreplaner i det 
pædagogiske arbejde med deres barn, som fx at støtte barnet i forhold til sproget, at udvikle sine 
personlige kompetencer, at have fået natur- og science oplevelser, at have fået oplevelsen af at have 
indflydelse på sit eget liv, at udvikle selvhjulpenhed og at danne venskaber.

o For tidligt fødte i dagplejen 
• 12% i dagplejen og 21% i flerbørnsdagplejen har været for tidlig født.
• 57% i dagplejen og 66% i flerbørnsdagplejen er enten meget tilfreds eller tilfreds med den vejledning 

de har modtaget i forhold til deres for tidligt fødte barn.
• 86% i dagplejen og 89% i flerbørnsdagplejen er enten meget tilfreds eller tilfreds med den støtte de 

har modtaget til deres for tidligt fødte barn.
• 72% i dagplejen og 78% i flerbørnsdagplejen er enten meget tilfreds eller tilfreds med den dialog der 

har været om deres for tidligt fødte barn.
• 86% i dagplejen og 77% i flerbørnsdagplejen er enten meget tilfreds eller tilfreds med den 

sansemotoriske indsats der har været for deres barn.
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Baggrund for undersøgelsen
Dagplejen i København udgiver hvert år en rapport om forældres tilfredshed med pasning af deres barn i 
dagplejen. Her har forældrene muligheden for at svare på spørgsmål, der bl.a. har fokus på barnets trivsel, 
aktiviteter i dagplejen og samarbejdet med forældrene.

Formål
Formålet med undersøgelsen er at lade forældrenes holdninger komme til orde, så dagplejen får et materiale, 
der kan bruges i den videre udvikling. En fordel ved denne tilgang er, at de forældre som udfylder 
spørgeskemaet, kender til dagplejen og har oplevet et forløb i dagplejen eller i flerbørnsdagplejen. Da 
undersøgelsen fortsætter løbende i en årrække, er der samtidig mulighed for at måle, hvordan forældres 
holdninger til dagplejens indhold udvikler sig, og om dagplejen er i stand til at holde det høje niveau af 
tilfredshed, som de seneste undersøgelser dokumenterer (se afsnittet; Oversigt over den overordnede 
tilfredshed fra 2004 – 2019). Denne rapport er således nr. 15 i rækken, og løber fra januar 2019 til ultimo 
december 2019.

Metode
Denne rapports resultater bygger på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet findes i to varianter, et 
elektronisk og et i papirform. Når et barn stopper i dagplejen eller flerbørnsdagplejen, sendes et link til 
spørgeskemaet til barnets forældre. Besvarer forældrene ikke spørgeskemaet, opfordres de, gennem en 
elektronisk påmindelse, til at besvare det. I de tilfælde, hvor spørgeskemaet stadig ikke er besvaret, sendes 
et spørgeskema pr. post (inkl. svarkuvert) til forældrenes postadresse.

Det anvendte spørgeskema blev i sin tid udfærdiget af Metodegruppen i Dagtilbud (nu Dagplejen i 
Københavns Kommune) og er løbende blevet opdateret i samarbejde med dagplejeledelsen, hvilket gør at 
det stadig er muligt at sammenligne de fleste resultater årene imellem.

Undersøgelsen omfatter alle forældre, der er ophørt med at få passet deres barn i dagplejen. Svarprocenten 
for denne rapport er 57% i dagplejen og 53% i flerbørnsdagplejen. Svarprocenten er dermed steget med fem 
procent i dagplejen og med 13 procent i flerbørnsdagplejen.

Denne rapport bygger på i alt 110 besvarede spørgeskemaer, 60 besvarede spørgeskemaer fra forældre i 
dagplejen og 50 besvarede spørgeskemaer fra forældre i flerbørnsdagplejen. Således er der ændring i 
respondenttallet i forhold til den foregående undersøgelse, der byggede på henholdsvis 98 og 26 
spørgeskemaer.

Det skal bemærkes at respondenttallet er faldet markant siden undersøgelsen i 2018 hos kommunal dagpleje 
og steget i flerbørnsdagpleje. Sammenligningen af procentværdierne i 2019 er derfor ikke helt optimal i 
forhold til undersøgelsen 2018, grundet den store afvigelse.

I denne rapport præsenteres resultaterne i en række diagrammer. Af disse fremgår det, hvor mange der har 
svaret på de enkelte spørgsmål (n-værdi), samt fordelingen af deres svar i procenter.
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Opbygning af spørgeskemaet
Spørgeskemaet er bygget op over 7 hovedtemaer:

o Om barnet
o For tidligt fødte i dagplejen
o Atmosfære
o Information og service
o Deltagelse i og viden om dagplejen
o Værdier i dagplejen
o Tilfredshed

Til hvert af disse hovedtemaer er der knyttet en række spørgsmål, der samlet set giver et indtryk af det 
pågældende hovedtema.

I forhold til dagplejeundersøgelsen, fokuseres der på to grupper, som her betegnes: Dagplejen og 
Flerbørnsdagplejen. I dagplejen passes børnene i dagplejerens eget hjem og i flerbørnsdagplejen foregår 
pasningen i kommunens lokaler. Grundet denne opdeling i to grupper findes også to spørgeskemaer; 
Spørgeskema til forældre i dagplejen og Spørgeskema til forældre i flerbørnsdagplejen med henholdsvis 22 
og 20 spørgsmål.



Resultater for dagplejeundersøgelsen 2019

Nedenstående gennemgang af resultater tager udgangspunkt i de syv ovennævnte hovedtemaer samt 
opdelingen af dagplejen og flerbørnsdagplejen.

Om barnet
Temaet ”Om barnet” stiller en række baggrundsspørgsmål. Der spørges til barnets alder, hvor mange 
måneder det har været i dagpleje i København, hvilket distrikt barnet er blevet passet i, og hvorfor barnet er 
stoppet i dagplejen.

Fordelingen af børnenes alder ved udmeldelse af henholdsvis dagplejen og flerbørnsdagplejen ses i figur 1.

De fleste børn, som er blevet passet i dagplejen og flerbørnsdagplejen, er mellem 2½ - 3 år, når de stopper. 
Dette indikerer, at de stopper i dagplejen og flerbørnsdagplejen for at starte i børnehaven, som det også kan 
ses i figur 3, hvor der bliver spurgt ind til, hvorfor de stopper i dagplejen og flerbørnsdagplejen.

Figur 1
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Figur 2 viser hvor mange hele måneder barnet er blevet passet.

Figur 2
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Figur 3 giver et overblik over, hvorfor børnene stopper i henholdsvis dagplejen og flerbørnsdagplejen. For 
dagplejen gælder, at 32% har fået vuggestueplads/integreret institution og derfor forlader dagplejen. For 
flerbørnsdagplejen er det 17%, der forlader flerbørnsdagplejen til fordel for en vuggestueplads/integreret 
institution. 55% i dagplejen og 66% i flerbørnsdagplejen har fået børnehaveplads, hvilket indikerer, at de 
fleste stopper i dagplejen, fordi de skal videre i børnehave.

Figur 3
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Respondenterne får under temaet ”Om barnet” mulighed for at give et kvalitativt svar, hvis barnet stopper 
af andre årsager end de udsagn, der er nævnt i figur 3, eller hvis de vil uddybe deres flytteårsag. Generelt er 
der få, der angiver andre svar end de angivne udsagn.

Af de svar der går igen er, at barnet er flyttet til en institution, hvor storebror eller storesøster går eller at 
barnet er kommet i børnehavealderen og derfor stopper i dagplejen. For eksempel lyder det således:

o ”Vi har børn i tre forskellige institutioner lige nu og har fået plads der hvor vores mellemste går i 
børnehave.” og ”Vi vælger ikke dagplejen som en midlertidig løsning. Vi ønsker, vores børn i 
dagplejen fra pasning starter og så længe det er muligt. Pt. betyder det skift til børnehave i 
Københavns Kommune, når de er 2 år og 10 måneder, men vi blev gerne lidt længere (3 år kunne 
være skønt)”.

Et ganske lille antal respondenter har direkte negative grunde til at forlade dagplejen eller 
flerbørnsdagplejen:

o ”Ingen af delene. Fordi vi ikke var tilfredse og derfor sagde ham op. Vi havde ingen anden plads da vi 
gjorde det og måtte passe han hjemme”.

Københavns Kommunes dagpleje er delt op i 2 dagplejekontorer med underliggende områder. Figur 4 viser, 
hvordan respondenterne fordeler sig på de forskellige bydele.

Figur 4
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Det skal bemærkes, at der i enkelte bydele, ikke er oprettet kommunal dagpleje eller flerbørnsdagpleje, hvorfor procentværdien 
derfor er nul.
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For tidligt fødte i dagplejen
Dette afsnit er tiltænkt de forældre, der har fulgt et særligt program for børn, der er for tidligt fødte i 
dagplejen. Der spørges ind til den vejledning og støtte, som forældrene har modtaget, i forhold til deres for 
tidligt fødte barn. Ligeledes stilles der spørgsmål, om de aktiviteter børnene har deltaget i.

I figur 5 ses hvor mange, der har haft deres barn i programmet for tidligt fødte i dagplejen. For dagplejen 
gælder, at 12% af forældrene har haft deres barn med i programmet og for flerbørnsdagplejen gælder, at det 
er 21% af forældrene, som har haft deres barn med.

Figur 5

I figur 6 ses tilfredsheden med den vejledning, som forældrene har modtaget i forhold til deres for tidligt 
fødte barn.

Figur 6
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Figur 7 angiver tilfredsheden med den støtte, som forældrene har modtaget i forbindelse med deres for tidligt 
fødte barn. Her finder vi, at de fleste er enten meget tilfredse eller tilfredse med støtten.

Figur 7
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Figur 8 opsummerer forældrenes tilfredshed i forhold til den dialog, der har været med dagplejeren om deres 
for tidligt fødte barn. Her ser vi igen, at de fleste forældre enten er meget tilfredse eller tilfredse.

Figur 8

43%

29%

14% 14%

0%

56%

22% 22%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller
utilfreds

Utilfreds Meget utilfreds

Den dialog der har været om dit for tidligt fødte barn?
Dagplejen Flerbørnsdagplejen



10

Figur 9 viser forældrenes tilfredshed med den sansemotoriske indsats (fx krybe, kravle, gynge…), der er gjort 
for deres børn.

Figur 9

Figur 10 viser tilfredsheden med den vejledning, som forældrene har modtaget i forhold til den 
sansemotoriske indsats overfor deres børn.

Figur 10
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Forældrene til for tidligt fødte børn i dagplejen bliver opfordret til at kommentere – eller komme med 
ændringsforslag til dagplejens program ”for tidligt fødte børn i dagplejen”. Der er dog ikke kommet nogen 
kommentarer til uddybelse.

Dog kan det siges, at generelt er tilfredsheden ret høj i forhold til for tidlig fødte i dagplejen og 
flerbørnsdagplejen.
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Atmosfære
Forældrene bliver spurgt om deres holdning til atmosfæren i dagplejen. Med atmosfære menes stemninger, 
miljøet og den kultur, som forældrene oplever i henholdsvis dagplejehjemmet eller i flerbørnsdagplejen. En 
god atmosfære skabes bl.a. af tryghed, tillid og imødekommenhed over for dialog. Forældrene er således 
blevet spurgt, om de mener, at dagplejeren skabte trygge rammer for deres barn, om de har haft en god 
kontakt med dagplejeren, om dagplejeren respekterede deres opdragelsesværdier, og om der var en god 
dialog mellem dagplejer og forældre. Forældrene bliver ligeledes spurgt, om de har oplevet særlige 
problemer i dagplejeforløbet.

Vi starter med at se på, om forældrene mener, at dagplejerne skaber trygge rammer for børnene. Som det 
ses af figur 11, er det i høj grad tilfældet. 78% af dagplejen og 70% af flerbørnsdagplejens forældre synes i 
meget høj grad, at dagplejeren skaber trygge rammer, og 12% af dagplejen og 24% af flerbørnsdagplejen 
synes i høj grad, at dagplejeren skaber gode rammer. Andelen af forældre, der svarer i meget høj grad, er for 
dagplejen faldet med en procentpoint og steget med to procentpoint for flerbørnsdagplejen, i forhold til 
sidste undersøgelse. Der er i denne undersøgelse 5% i dagplejen og 2% flerbørnsdagplejen der i ringe grad 
føler, dagplejerne skaber trygge rammer, og 2% i både dagplejen og flerbørnsdagplejen der i meget ringe 
grad føler at dagplejerne skaber trygge rammer for børnene.

Figur 11
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Som nævnt tidligere, synes tryghed, tillid og imødekommenhed for dialog, at være væsentlige faktorer i 
forhold til en god atmosfære. Forældrene er derfor blevet spurgt til, hvordan de synes, at deres daglige 
kontakt med dagplejeren er, om familiens opdragelsesværdier bliver respekteret og om de kan tale med 
dagplejeren om deres barns udvikling. Figur 12 giver overblik over synet på dagplejen, og figur 13 giver 
overblik over synet på flerbørnsdagplejen.
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Figur 12
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Andelen af forældre, der svarer meget godt på spørgsmålet; Hvordan synes du, at kommunikationen er med 
dagplejeren generelt? er steget fra 66% til 68%. Andelen af forældre, der svarer meget godt på spørgsmålet; 
hvordan synes du, at din daglige kontakt med dagplejeren er? er steget fra 71% til 72%. Andelen af svarene 
meget godt er steget til 65% fra 61% i 2018 i forbindelse med spørgsmålet; hvordan synes du, at din families 
opdragelsesværdier bliver respekteret? Andel af svarene i spørgsmål; hvordan synes du, at du kan tale med 
dagplejeren om dit/jeres barns udvikling? er faldet fra 69% til 65%.
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Figur 13
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Andelen af forældre, der svarer meget godt på spørgsmålet hvordan synes du, at kommunikationen er med 
dagplejeren generelt? er faldet fra 56% til 54%. Andelen af forældre der svarer meget godt på spørgsmålet; 
hvordan synes du, at din daglige kontakt med dagplejeren er? er steget fra 52% til 59%. Andelen af forældre 
der svarer meget godt på spørgsmålet; hvordan synes du, at din families opdragelsesværdier bliver 
respekteret? er steget til 61% fra 52%. Andelen af forældre der svarer meget godt på spørgsmålet; hvordan 
synes du, at du kan tale med dagplejeren om dit/jeres barns udvikling? er steget til 65% fra 52%.
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Forældrene blev bedt om at uddybe spørgsmålene i figur 12 og figur 13 kvalitativt. De fleste, der har valgt at 
benytte denne mulighed, har positive uddybninger. Her fremkommer eksempelvis:

o Min dagplejer og jeg har et rigtig godt samarbejde, hun er verdens 
bedste og jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre til at tage sig af 
min søn. Hun er ubeskrivelig dygtig til sit fag, og hun formår at lære 
børnene alt det de skal kunne. Jeg har siden min søn startede været 
meget tryg ved at min søn var hos hende.

o Jeg synes, dagplejerne har været gode. Vi har været særligt glade 
for [dagplejer] i [flerbørnshus], som virkelig engagerer sig i 
børnene. Hun tager glad imod hver dag, og hun vil børnene, og det 
kan de jo mærke. Der har været andre vikarer og dagplejemødre i 
[flerbørnshus], som ikke har udvist den samme entusiasme.

o Vi har været heldige & fået verdens bedste dagplejer. Enormt 
omsorgsfuld, venlig, rolig, kærlig og opfindsom. Vores barn har 
været så tryg som han overhovedet kunne være, hele vejen 
igennem. Og følt sig godt modtaget med glæde, hver morgen. Vi 
har også altid kunnet få en god snak om hvordan dagen er gået og 
det har været så dejligt.

o Vi har vores dreng i flerbørnsdagpleje på [flerbørnshus] og vi 
oplever at de ser vores dreng og giver sig tid til at forstå netop ham 
og hans behov. De lægger mærke til de små ting og vi har en god 
daglig kommunikation hvor de giver sig tid til at forklare hvad de 
har lavet og hvis der er områder i hans udvikling hvor vi skal være 
opmærksomme.

o Vi har været meget tilfredse med flerbørnsdagplejen hele vejen 
rundt. Det er kun ønskeligt at der var flere af sådanne tilbud i 
kommunen.

o Det lille miljø indbyder til, at man får snakket dagligt om hvordan 
dagen har været. De har ALTID set mit barn, og jeg kan slet ikke 
udtrykke den ro og glæde, det har givet mig. Samtidigt har 
kommunikationen båret præg af at være rolig, hensynsfuld og 
saglig.

o Vores dagplejer er fantastisk og vi kommer til at savne hende så 
meget når vores datter skal i børnehave. Det har været rigtig godt 
at føle sig helt tryg ved at aflevere hende til et omsorgsrigt 
menneske.

o Vi har været utrolig glade for at have vores barn i 
flerbørnsdagplejen. Det eneste, der til tider har været uklart, har 
været kommunikationen, der har båret lidt præg af, at der ikke har 
været faste regler fx omkring afleveringstidspunkt, turdage osv.



16

Som det ses, er der flere, som roser navngivne dagplejere. Af negative uddybninger ses eksempelvis;

o Som mor har jeg nogle gange gået derfra meget ked af det og 
har ofte følt en lidt bebrejdende tone. Der har været særligt én 
dagplejer som man følte an for at vide, hvilket humør hun nu var 
i. Vi har også følt at der ikke rigtigt blev svaret på vores 
spørgsmål om vores børns (tvillingers) dag. Vi mangler generelt 
information om deres dag som fx madplaner, hvor vi aldrig rigtig 
vidste hvad de havde fået af mad og ofte skulle hive det ud af 
dagplejerne. Med den app de har fået til rådighed burde der 
være plads til at informere om deres dag og madplaner. Og ikke 
mindst når der stopper eller starter nye børn, hvilket vi ofte først 
fik at vide på dagen. Det er ofte en stor omvæltning for de andre 
børn, når gamle stopper eller nye starter. Især i sådan et lille 
miljø.

o Dp havde en autoritær og kontant opdragelsesstil. Lod ikke til at 
rumme og møde børnene i deres følelser men lod dem stå alene 
med dem. Dette dog "kun" når de var irriterende eller i vejen. 
Syntes der blev trøstet hvis de faldt og slog sig o.lign. og 
oplevede derigennem omsorg for børnene. Kunne have ønsket 
en mere favnene og vejledende tilgang til børnene. At de blev 
talt med og ikke til. At de blev mødt med ligeværd og i øjenhøjde. 
Det er nok et spørgsmål om generation, personlighed og 
omstillings/udviklingsparathed. Mit barn var tryg ved- og glad 
for sin dagplejer, hvilket var det vigtigste for mig.

o Jeg udtaler mig igen på vegne af enkeltdagplejer. Vi savnede 
mere dagligdagskommunikation og havde en oplevelse af at 
dagplejer oplevede sig forhørt hvis vi spurgte ind til vores søns 
dag og fik også at vide at vi stillede mange spørgsmål hvis vi 
spurgte til hvad de havde lavet.

o Kommunikationen med dagplejerne var allerbedst de sidste 4 
måneder, efter vi havde haft et møde om kommunikation (som 
blev slået sammen med "afslutningsmødet"). Her fik vi vendt 
nogle ting, som havde været misforståelser eller som fik os til at 
forstå hinanden bedre - dagplejere og forældre imellem. Det 
gjorde en stor forskel. Inden da var kommunikationen fin og i 
orden, men til tider præget af lidt for meget "husk nu" og anden 
gentagelse af regler fra (især en) dagplejers side. De har dog 
altid været gode til at fortælle, hvis der var noget og svare, hvis 
vi gerne ville vide noget særligt.

Der er altså ganske forskellige opfattelser og oplevelser på spil. Det skal dog fremhæves, at de fleste 
kommentarer til figur 12 og figur 13 er positive.
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Forældrene spørges til, hvorvidt de oplever særlige problemer i dagplejen (figur 14) og flerbørnsdagplejen 
(figur 15) i forhold til dit barn, dig som forældre, dagplejen generelt og andre forældre.

Figur 14
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Figur 15
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Det er vanskeligt at præcisere årsagen til, at forældre i dagplejen og flerbørnsdagplejen oplever problemer i 
forhold til de fire punkter; dit barn, dig som forældre, dagplejen generelt og andre forældre. I dagplejen er 
der 2% (1% i 2018) der oplever problemer med andre forældre, mens der i flerbørnsdagplejen ikke er nogen 
som oplever det. I flerbørnsdagplejen er der 18% (16% i 2018), der oplever problemer i forbindelse med 
dagplejen generelt, og 15% i dagplejen. På spørgsmålet omkring særlige problemer i forhold til dig som 
forælder svarer 8% i dagplejen (3% i 2018) og 9% i flerbørnsdagplejen (13% i 2018) at de har oplevet særlige 
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problemer. Der er 8% i dagplejen (9% i 2018) og 11% i flerbørnsdagplejen (4% i 2018), der oplever særlige 
problemer i forhold til dit barn. 
I de kvalitative uddybende svar som forældrene giver, kan der findes henvisninger og mulige forklaringer for, 
at svarene fordeler sig som de gør i figur 14 og figur 15. Her et udpluk af svarene:

o Jeg har følt fra starten af at jeg ikke kunne forstå at børnene eller 
dem som havde behov og ønske ikke kunne sove udenfor. Jeg 
oplevede også i starten de vækkede mit barn fra første lur så de 
kunne sove samtidig med de andre børn. Dette gik mig utrolig 
meget på. og var en af grundene til vi beholdt en plads i en meget 
eftertragtet vuggestue. da vi var i tvivl om den irritation ville gå 
over. men i takt med han blev ældre og søvnen rettede sig så fandt 
det hele jo sin rytme. Men jeg synes helt sikker det var frustrerende 
i den tid det stod på.

o Vores søn har haft svært ved at sove i dagplejen. Han var 9,5 måned 
da han startede, og der sov han to lurer hjemme, men i 
[flerbørnshus] giver de kun børnene én lur. Og det synes jeg ikke 
har fungeret. Vores søn er en glad og meget aktiv dreng, men han 
har haft mange eftermiddage i dagplejen, hvor han har været pylret 
og ked af det. Det har vi fået af vide, når vi hentede ham. Han har 
haft brug for to lure i weekenderne og siden han stoppede i 
[flerbørnshus] for to uger siden. Vi har givet ham to lure hver dag, 
og han har været glad og tilfreds - på trods af, vi har stået i 
flytterod.

o Jeg har ikke oplevet det i [flerbørnshus] (flerbørnsdagplejen), her 
har vi altid kun været glade og trygge. Men vi synes ikke 
normeringen kan være ringere end vi oplever og jeg er klar over at 
vi jo oplever den bedste normering. Så jeg er så ked af nu at skulle 
have vores søn i en anden institution hvor normeringen er helt 
anderledes

o Mit barn har haft modstand mod at skulle i gæstepleje når 
dagplejeren har haft ferie. Men der er blevet taget godt hånd om, 
at han er kommet til de samme gæsteplejere og det er blevet 
prioriteret at det er med dagplejere, han har været trykke ved.

o Jeg har nogle særlige værdier, som dagplejerne generelt har 
respekteret og forsøgt at efterleve.

o Der blev dog stor ståhej, da jeg foreslog en anden forældre nogle 
fornuftige tiltag; her viste det sig, at det der for mig var "fornuftige 
tiltag" var rigtig svært for dagplejen. Det gjorde mig usikker, at de 
ikke havde sagt det tidligere, og ked af at de måske ikke stolede på 
mig eller på, at der kunne findes en løsning, som faktisk tilgodeså 
begge perspektiver. På mødet fik vi drøftet selve konflikten (se tidl. 
kommentar) men det "fornuftige tiltag" var stadig dømt ude ift. de 
andre forældre.

o Igen på baggrund af enkelt dagpleje. Vi oplevede at dagplejer ikke 
overholdt sundhedsstyrelsen retningslinjer for mad og at dagplejer 
ikke vidste det og bad om dette. Vi tror det blev respekteret 
efterfølgende.
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Information om dagplejen og dagplejekontorernes service
I dette tema bliver der spurgt ind til, hvor forældrene finder/får information om dagplejen og 
flerbørnsdagplejen, samt tilfredsheden med den service, der ydes fra dagplejekontorerne.

Figur 16 viser, hvor forældrene finder/får information om dagplejen, inden deres barn begynder i dagplejen. 
Det er her vigtigt at pointere, at forældrene har mulighed for at sætte flere krydser i besvarelsen af 
spørgsmålet. Således kan der eksempelvis svares, at der er hentet information fra både Pladsanvisningen og 
sundhedsplejersken. Vi kan se, at for både dagplejen og flerbørnsdagplejen er nogle af de vigtigste 
informationskilder; Københavns Kommunes hjemmeside, familie/venner/bekendte og ikke mindst 
Pladsanvisningen.

Figur 16
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For at se på hvor information om dagplejen og flerbørnsdagplejen hentes, skal der nu fokuseres på kontakten 
til dagplejekontoret. På denne baggrund spørges forældrene i dagplejen til, om de har været i kontakt med 
dagplejekontoret (figur 17).

Figur 17
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45% af de adspurgte har været i kontakt med dagplejekontoret, 32% har ikke haft kontakt og 23% husker 
ikke, om de har haft kontakt eller ej. Den andel (45%), der har haft kontakt til dagplejekontoret, stilles to 
yderlige spørgsmål i forhold til, hvordan de oplever servicen fra dagplejekontorets personale. a) Hvordan har 
du oplevet personalets service i forhold til råd og vejledning? (figur 18), og b) Hvordan har du oplevet 
personalets service i forhold til formidling af morgentelefonen? (figur 19).

Figur 18
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Når der spørges til personalets service i forhold til råd og vejledning (figur 18) viser det sig, at 85% af de 
adspurgte er enten meget tilfredse eller tilfredse, 11% er hverken tilfreds eller utilfreds. 0% er utilfreds, og 4% 
meget utilfredse.
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Personalets service i forhold til formidling af morgentelefonen (figur 19) vurderes således. Her ses, at der er 
ingen meget utilfredse og 4% utilfredse med den service, de har modtaget. 30% er hverken tilfreds eller 
utilfreds, 33% er tilfredse og 33% meget tilfredse.

Figur 19
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Nedenstående viser resultaterne for flerbørnsdagplejen. Her har 49% været i kontakt med dagplejekontoret, 
31% har ikke haft kontakt og 20% husker ikke, om de har haft kontakt eller ej (figur 20). De 49% der har haft 
kontakt til dagplejekontoret, stilles et yderlige spørgsmål i forhold til, hvordan de oplever servicen fra 
dagplejekontorets personale. Hvordan har du oplevet personalets service i forhold til råd og vejledning? (Figur 
21)

Figur 20
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Personalets service i forhold til råd og vejledning vurderes således (figur 21). 59% er meget tilfredse, 41% er 
tilfredse med personalets service. Der er ingen hverken tilfredse eller utilfredse, utilfredse eller meget 
utilfredse.

Figur 21
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Deltagelse i og viden om dagplejen

Forældrenes deltagelse i dagplejen og flerbørnsdagplejen

Forældrene er i denne del af undersøgelsen blevet spurgt om, hvor mange forældrearrangementer de har 
deltaget i.

Figur 22
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I nedenstående figur bliver forældre spurgt ind til tilfredsheden af de arrangementer, som de har deltaget i.

Figur 23
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Figur 24
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Det næste spørgsmål forældrene stilles, handler om påvirkningen af forholdene i dagplejen (figur 24). For 
dagplejens vedkommende er der 2% som inden for det sidste år, har gjort noget for at påvirke forholdene i 
dagplejen, her svarer de 2% til 1 forælder. Den 2% der havde forsøgt at påvirke forholdene i dagplejen, mente 
ikke, at de blev hørt (figur 24).

Her har forældrene mulighed for at kommentere, hvad de har forslået som ændring. Hertil er der 
kommenteret følgende:

o Ensrettende regler for fodtøj. Mere pædagogisk metode undervisning.
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Figur 25
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For flerbørnsdagplejen (figur 25) er der 7%, som inden for det sidste år, har gjort noget for at påvirke 
forholdende i flerbørnsdagplejen. Én forælder har svaret ja, på om vedkommende mener, at dagplejen har 
lyttet til forslaget.

Forældrene er blevet spurgt til, hvad de har gjort for at påvirke flerbørnsdagplejen, nedenstående kommer 
et udsnit af de kommentarer der er givet:

o Mere kommunikation på app'en. Bl.a. info om madplan og udskiftninger 
af børn og personale

o Jeg har blot fortalt at jeg har været utilfreds over alle de nye ansigter
o En masse ting men ingen lydhørhed fra personalet desværre.
o Kun ikke svare sig, fordi der ikke ville ske ændringer alligevel.
o Aktiviteter til stimulering af vores søn
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Forældrenes viden om dagplejen og flerbørnsdagplejen (fokuspunktet i den pædagogiske 
læreplan)

En vigtig kilde til viden om dagtilbud i København indeholdes i de pædagogiske læreplaner, der skrives i 
dagplejen. I de pædagogiske læreplaner beskrives dagplejens pædagogiske principper. Det vil sige, at 
forældrene via de pædagogiske læreplaner har mulighed for at have indsigt i forskellige temaer, der arbejdes 
med i de pædagogiske læreplaner. En af de overordnede målsætninger i Københavns Kommune er at give 
forældrene adgang til information om deres barns dagtilbud og involvere dem i målsætningerne for dette. 
Derfor er det et succeskriterium, hvis forældrene har kendskab til de pædagogiske læreplaner som en kilde 
til information. I undersøgelsen spørges forældrene ind til, om de er blevet præsenteret for Dagplejens 
pædagogiske læreplan (figur 26) og om de oplever, at deres børns hverdag i dagplejen er præget af 
Dagplejens pædagogiske læreplan (figur 27 for dagplejen og figur 28 for flerbørnsdagplejen).

Nedenstående figur 26 viser, hvor mange forældre der er blevet præsenteret for Dagplejens pædagogiske 
læreplan:

Figur 26
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47% af de adspurgte i dagplejen og 44% af de adspurgte i flerbørnsdagplejen er blevet præsenteret for 
Dagplejens pædagogiske læreplan. 32% i dagplejen og 40% i flerbørnsdagplejen er ikke blevet præsenteret 
for Dagplejens pædagogiske læreplan. Henholdsvis 20% og 16% husker ikke, om de er blevet præsenteret for 
det eller ej.
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I figur 27, ser vi resultatet af spørgsmålet om forældrene oplever, at deres børns hverdag i dagplejen er 
præget af Dagplejens pædagogiske læreplan. 80% eller derover synes, at deres barn er blevet støttet i forhold 
til arbejdet med læreplaner i det pædagogiske arbejde.

Da spørgsmålet ikke har været stillet i tidligere spørgeskemaer, kan der ikke ske en sammenligning af 
tilfredsheden. Dog anses tilfredsheden at være høj, da den ligger på 80% eller derover.

Figur 27
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Nedenstående ser vi alle de uddybninger der er kommet:
Dagplejen:

o Min søn har ikke gået i flerbørnsdagpleje, men jeg mener at min 
søn er blevet set, og har udviklet sig præcis som han skulle. Han er 
en meget nysgerrig dreng og er god til at starte nye lege, få 
legekammerater, og når han gider selv tage tøj af og på.

o Jeg har ikke indsigt i læreplanen. Den blev præsenteret på det første 
møde. Hun har formået alt overståede på bedste vis men ved ikke 
om det er i forhold til den specifikke læreplan

o Det er svært for mig at kunne vurdere ovenstående, da jeg jo ikke 
selv er til stede, og ikke modtager rapporter/tilbagemeldinger på 
disse punkter.

o Ingen af delene. Mit barn var for kort tid i dp

I figur 28, ser vi resultatet af spørgsmålet om forældrene oplever, at deres børns hverdag i flerbørnsdagplejen 
er præget af Dagplejens pædagogiske læreplan. 79% eller derover synes, at deres barn er blevet støttet i 
forhold til arbejdet med læreplaner i det pædagogiske arbejde.

Figur 28
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Igen, da spørgsmålet ikke har været stillet i tidligere spørgeskemaer, kan der ikke ske en sammenligning af 
tilfredsheden. Dog anses tilfredsheden at være høj, da den ligger på 79% eller derover.

Nedenstående ser vi alle de uddybninger der er kommet:
Flerbørnsdagplejen:

o Jeg er generelt ekstremt imponeret over disse 3 kvinders 
engagement og energi. Stort set hver dag er de ude og opleve nye 
ting. De hjælper børnene og deres udvikling på bedst tænkelig vis.

o Har ikke hørt så meget til læreplaner, men har været godt tilfreds 
generelt

o Vores oplevelse med flerbørnsdagplejen er, at det har været et 
meget stimulerende miljø der i høj grad har levet op til de nye 
styrkede læreplaner selvom det ikke er blevet gjort eksplicit hvordan 
de arbejdede med læreplanerne

o Giver kun negativ feedback, fordi jeg ingen anelse har om de har 
arbejdet med det eller ej.
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Værdier i dagplejen
I undersøgelsen spørges forældrene dels om de mener, om deres barns dagpleje har levet op til de værdier, 
som udgør Dagplejens værdigrundlag, som baserer sig på Københavns Kommunes værdigrundlag, og dels 
hvilke værdier de selv prioriterer højest.

Værdigrundlaget i Dagplejen (som i Københavns Kommunes værdigrundlag) er baseret på værdierne, 
respekt, ligeværdighed, tillid og dialog. I figur 29 er forældrene i dagplejen blevet spurgt til, om de mener, at 
dagplejeren i forhold til dem, har levet op til dagplejens værdigrundlag.

Figur 29
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Figur 30 viser, hvordan svarene på samme spørgsmål fordeler sig i flerbørnsdagplejen.

Figur 30
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Dagplejen får her et meget positivt resultat, da 84% eller derover af forældrene i dagplejen mener, at 
dagplejen i høj grad eller i meget høj grad lever op til samtlige værdier. I flerbørnsdagplejen er 77% eller 
derover af forældre som mener i høj grad eller i meget høj grad, at flerbørnsdagplejen lever op til 
værdigrundlaget.

Udover de fire værdier i Københavns Kommunes værdigrundlag, får forældrene også mulighed for at angive 
tre andre værdier, som de mener er vigtige, at deres barn mødes med (værdierne som forældrene angiver, 
må gerne være de samme som i ovenstående spørgsmål). I figur 31 præsenteres de værdier, der er angivet 
flest gange samt eksempler på værdier, der ikke er nævnt mere end et par gange i spørgeskemaerne:

Figur 31

Værdi Antal gange
Tryghed 51
Omsorg 38
Nærvær 23
Respekt 17
Tillid 10
Ro 9
Nærhed 8
Udvikling 7
Stabilitet 6
Kærlighed 6
Glæde 5
Ro 5
Tid 5
Ligeværd 4
Opmærksomhed 4
Forståelse 4
Fællesskab 4
Empati 3
Dialog 3
Stimulering 3
Venskab 2
Læring 2
Kommunikation 2
Faglighed 2
Oplevelser 2

Vi kan igen i denne undersøgelse konstatere, at værdierne tryghed og omsorg er meget vigtige for 
forældrene. Disse to er ikke nævnt mellem kommunens andre fire værdier. Samtidig kan vi se, at nærvær, 
respekt og tillid og er vigtige værdier. Vi kan udlede, at de fem værdier er med til at definere dagplejen på en 
positiv måde.
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Efterfølgende spørges forældrene om de mener, at deres børn er blevet mødt med de værdier, de selv har 
angivet (figur 32)

Figur 32
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Henholdsvis 83% og 97% af de adspurgte forældre mener helt eller delvist, at de i dagplejen og 
flerbørnsdagplejen er blevet mødt af de værdier som de angav, var vigtigst for dem, hvilket må siges at være 
et positivt resultat.

Til dette spørgsmål, havde forældrene mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Her vises et 
udpluk af de positive kommentarer:

o Jeg har som sagt været meget tilfreds med min søns dagpleje. 
Min søn har lært så mange ting, udviklet sig i en perfekt 
rytme, han har aldrig givet tegn på mistrivsel, og han har altid 
fået en masse kærlighed fra hele min dagplejers familie. Det 
bliver hårdt at han ikke skal derhen mere...

o Ja jeg er ikke i tvivl om at vores barn har haft det godt, og de 
vigtigste ting var der var hænder til ham, omsorg og den rolig 
stue som skabte bedre forhold for dem alle. Vi har været 
meget glad for hans trivsel og selvom vi som forældre har 
ønsket nogen ting har vi aldrig været i tvivl om han trives. og 
når de er så små er det allervigtigst de har rolig, tygge 
omgivelser og nok folk til at give omsorg og se de enkelte 
børns behov. Men når de bliver ældre tror jeg også andre ting 
begynder at spille ind. og især når de når over de 2 år.

o Mit barn er altid blevet mød med store kram og kærlighed, 
samt empati og situationsfornemmelse, hvilket har skabt et 
stærkt bånd mellem barn og dagplejer.
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o Ja. Med anerkendelse mener jeg, at barnet bliver mødt i 
øjenhøjde, og det synes jeg, [flerbørnshus] har været så gode 
til! Trygheden er helt i top: ingen udskiftning af personale og 
endda de samme to vikarer i al den tid, mit barn har gået der. 
Det er da helt fantastisk! Og generelt også masser af glæde.

Selvom de fleste synes, at de bliver mødt med de værdier de har nævnt i dagplejen, er der stadig nogle som 
udtrykker at forholdene godt kunne forbedres. Her er et udpluk af de kommentarer:

o Vores barn har været glad for dagplejen. Problemerne har 
været i dialogen med personalet som jo ikke er uddannede 
pædagoger, hvilket desværre er meget tydeligt. De har nogle 
fastkørte mønstre som det føles som om man ikke kan rokke 
en tødel ved. Kommunikationen har været nærmest ikke 
eksisterende og præget af at de tydeligvis er kørt sur i jobbet, 
efter mange år på samme arbejdsplads.

o Vi skulle ændre hans rytmer til ny dp. Han var meget ked af 
det men skulle alligevel slæbes med på tur, og skulle tilpasse 
sin indkøring til hendes planer. Vi blev flere gange mødt med 
komme raten “han skal jo lære det”

o Vi ved det reelt ikke, da det har været svært at få ordentlig 
info omkring pædagogiske aktiviteter, visioner og 
målsætninger. Vi har haft indtryk af, at nogle af dagplejerne 
blot har passet vores børn og ikke arbejdet fagligt med vores 
børn.

o De sidste måneder i en flerbørns dagpleje er barnet jo den 
ældste i gruppen, der suppleres med yngre børn. Her var det 
ikke altid, vi oplevede at vores barn fik nok udfordringer. Det 
er naturligvis forståeligt, da de nye børn nok har større behov. 
Men det var mærkbart.

o Overordnet set har vi været meget tilfredse. Vores barn har 
udviklet sig socialt og sprogligt i en rigtig fin retning. 
Et kritikpunkt: Mit og andres barn er dog flere gange blevet 
mødt af "ti så stille"/"nu holder du op"/"hold så op med at 
græde nu" i et meget hårdt tonefald, når det var svært for 
dem at slippe deres forældre om morgenen. Dette blev hørt 
gennem en lukket dør flere gange, men ikke set, hvorfor 
dagplejen blev spurgt ind til det. Det blev affejet med, at "der 
var ikke sagt til dit barn". Uagtet om det var sagt til vores børn 
eller ej, er det en meget uhensigtsmæssig måde at håndtere 
svære følelser på, for er barn på 1-2 år. Deres gråd eller svære 
følelser er der ikke for at irritere de voksne. 
Der var så kort tid til at vores barn skulle videre i børnehave, 
at vi ikke valgte at gå videre med det, mens barnet var i 
dagplejen, for at undgå at skabe dårlig stemning med den 
person man overlader sit barn til på daglig basis.
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Tilfredshed
Afslutningsvis i spørgeskemaet er forældrene blevet spurgt direkte om deres tilfredshed i forhold til en række 
konkrete faktorer i forbindelse med dagplejen og flerbørnsdagplejen. De er blevet spurgt om tilfredshed med 
en række aktiviteter, bl.a. tilfredshed med barnets kost og dermed dagplejens mad - og måltidspolitik. De er 
blevet spurgt om tilfredshed med dagplejekontorernes dagplejepædagoger, der har det pædagogiske tilsyn, 
og med dagplejens gæstepleje, som passer børnene, når den faste dagplejer har ferie, er på kursus eller syg. 
Til sidst, er de blevet spurgt om deres overordnede tilfredshed med det dagplejetilbud, de har modtaget 
gennem dagplejen og flerbørnsdagplejen i Københavns Kommune.

Vi starter med at se på tilfredsheden i dagplejen når der spørges til, hvor tilfredse forældrene er i forhold til 
legestue & rytmik i dagplejen (figur 33).

Figur 33

Her ser vi, at 72% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse (78% i 2018).

Når spørgsmålet falder på dagplejens mad– og måltidspolitik (figur 34), ses en ganske stor tilfredshed.

Figur 34
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82% af forældrene fra dagplejen og 84% af forældrene fra flerbørnsdagplejen, er tilfredse eller meget tilfredse 
med dagplejens mad– og måltidspolitik. Både i dagplejen og i flerbørnsdagplejen er 9% hverken tilfredse eller 
utilfredse. Igen, både i dagplejen og flerbørnsdagplejen er 2% er utilfredse med kosten. 7% i dagplejen og 5% 
i flerbørnsdagplejen kender ikke til kosten. Der er her ingen meget utilfredse.

Der er spurgt om fem temaer i forhold til den rolle, som dagplejepædagogen i dagplejen spiller i relation til 
det enkelte barn og dets familie (figur 33). De fem temaer viser ganske forskellige resultater. Eksempelvis 
viser det sig, at 73% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse, når der ses på om de føler, at 
dagplejepædagogen kender deres barn. I forhold til at give råd og vejledning, er 64% meget tilfredse eller 
tilfredse. 68% af forældrene er meget tilfredse med dagplejens synlighed til arrangementer i legestuen. 75% 
af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagplejepædagogens synlighed i dagplejehjemmet, og 
70% er meget tilfredse eller tilfredse med dagplejepædagogens synlighed i legestuen.

Figur 33
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Figur 34

Som i dagplejen, er også forældrene i flerbørnsdagplejen blevet spurgt, om deres tilfredshed med 
dagplejepædagogen (figur 34). For de fire punkter der er spurgt til i flerbørnsdagplejen ser vi, at mellem 89% 
og 79% af forældrene er enten meget tilfredse, eller tilfredse.
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Forældrene i dagplejen er blevet spurgt til deres tilfredshed i forhold til gæstehuset, eller gæstedagpleje hos 
andre dagplejere (figur 35). 75% var enten meget tilfredse eller tilfredse, 11% hverken tilfreds eller utilfreds 
og 5% utilfredse og ingen meget utilfredse. Endelig svarer 8% har ikke anvendt gæstehus eller gæstedagpleje.

Figur 35
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Forældrene har mulighed for at uddybe deres svar. Trods for et fald i tilfredsheden, er der stadig ros til 
gæsteplejere og gæstehuset fra forældrene. Nedenstående er et uddrag:

o Gæstedagplejerne min søn har været hos igennem tiden, har været 
gode. Min søn har nydt at komme ud hos andre, ses med andre 
børn end dem han plejer. Vi har snakket godt sammen, og min søn 
har ikke vist tegn på mistrivsel.

o Generelt tilfreds, de gjorde en indsats for at få min søn til at føle 
sig tryg og han kendte dem jo heldigvis fra legestuen (ellers havde 
vi fundet en anden løsning). Havde en konflikt med 1 pga. noget 
røglugt, det var ikke rart.

o Vi har kun oplevet gæstehuset. Gæstehuset er virkelig godt og godt 
fast personale. Vi er meget glade for gæstehuset, og vi sætter stor 
pris på, at børnene ikke bliver splittet op og placeret hos forskellige 
dagplejere i tilfælde af kursus/sygdom/ferie, men kan være et 
genkendeligt sted med kammeraterne.

o Gæstehuset er et fantastisk sted med nogle dejlige voksne der 
forstår at tage hånd om barnets behov på en omsorgsfuld 
nærværende måde.
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o Vores søn går nu i gæstedagpleje og har været hos 3 forskellige, 
som er helt fantastiske. Mine besvarelser er vurderet på baggrund 
af dem, da jeg nu kan se og sammenligne og har fået erfaringer 
der taler vores oprindelige dagplejer gevaldigt ned hvad angår: 
kost (vi hørte aldrig noget om formiddags- eller 
eftermiddagsmad), ture (vores søn sad altid kun i barnevognen, 
var aldrig selv ude og gå=, hård tone (når vi afleverede/hentede 
var der en meget hård tone overfor de andre børn)

o Vil gerne rose Gæstehuset, de er meget søde og imødekommede. 
Rigtig rart og trygt sted at komme, som forældre, og mit barn har 
altid haft det godt der.

Mange forældre påpeger, at de mener, at børnene har for mange forskellige gæstedagplejere, følgende er 
eksempler på denne holdning:

o Flere steder har været fantastiske. To steder var kemien ikke god 
og vores værdier for langt fra hinanden. Men der har været for 
mange gæstedagplejere. Tænk hvis man havde 2 faste steder det 
kunne være, og ikke fem forskellige som vi har haft. Mit indtryk er 
at dagplejerne gør deres bedste, men timerne etc. skal gå op. Kan 
man hjælpe dem, så børnene får stabilitet. Det vil også styrke 
dagplejen udadtil, hvor et ofte brugt argument for at fravælge 
dagplejen er ustabilitet ved sygdom.

o Det er en anelse mere besværligt med gæstedagpleje (pga 
forskellige lokationer) men virkelig et godt tilbud og vi er mægtig 
glade for alle de søde dagplejere i gruppen.

o Vi var rigtig glade for den gamle løsning med at hvert barn havde 
1 fast gæstedagpleje - så vidt som muligt. det fik vores 2 tidligere 
børn gavn af. Det er noget rod og utrygt at de kommer hen til 
forskellige pga timeantal, eller hvad det går ud på.

o Det er tydeligt at det samme arbejde udføres meget forskelligt i 
forhold til personlighed og temperament, men jeg syntes altid det 
et gået fint i gæstedagpleje.
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Overgang til børnehave

Forældrene i dagplejen og flerbørnsdagplejen spørges til, om de mener, at der fra dagplejen og 
flerbørnsdagplejens side, bidrages til en naturlig overgang til børnehave. Svarene er ikke entydige, men peger 
på nogle forskellige ting. Mange forældre mener, at der bidrages positivt til en naturlig overgang. Flere peger 
på, at det er en stor omvæltning at gå fra dagpleje/flerbørnsdagpleje til børnehave, hvor der er mange flere 
børn at forholde sig til. På samme tid peges der fra flere sider på, at børnene har tillært sig de kompetencer, 
der er nødvendige for at kunne begå sig i børnehaven. Ligeledes nævnes det, at dagplejeren har besøgt en 
børnehave for at give barnet en fornemmelse af stedet.

Figur 36

Forældrene har mulighed for at uddybe deres svar. De kvalitative svar afspejler meget det kvantitative svar 
hverken i høj eller i ringe grad i figur 36. Her er et udpluk:

o Ja, den skrøne, om at den overgang skulle være sværere end fra 
vuggestue til børnehave, er vi de første, der gerne kæmper imod. 
Vi oplever vores børn som robuste og trygge, langt fremme i 
selvhjulpenhed og sprog og dygtige til at bede om hjælp og 
henvende sig til en voksen i det hele taget, når de har brug for 
hjælp. De er gode til at lege og agere i det sociale felt, fordi der har 
været ro til at prioritere det i dagplejen.

o Min datter har haft en fantastisk tid i sin dagpleje men det har 
været en vanskelig overgang at gå over til børnehaven. Da der er 
mange børn og flere pædagoger at forholde sig til og en anden 
hverdag. Det er nogle andre vilkår og præmisser børnehaven har 
og når man kommer fra et sted hvor man har haft det som 
blommen i et æg er det svært uanset hvad og uanset hvor meget 
dagplejen har arbejdet på bidrage til den naturlige overgang.

o Jeg ser ikke flerebørnsdagplejen som en overgangs sted og har 
heller ikke haft indtryk af at andre har brugt det på den måde. Jeg 
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synes, at flerbørnsdagpejen fungerer godt som et tilbud til børn op 
til at de skal i børnehaven.

o De har forsøgt at forberede vores barn på at hun skulle starte i 
børnehave. Ellers ved jeg ikke af, at de har gjort noget. Det er en 
stor mundfuld at skulle gå fra 8 børn til 68 i en børnehave, det ved 
jeg ikke hvordan man gør naturligt...

o Nu gør jeg jo kun mine bange anelser om hvordan børnehaven er. 
Men når man ser på normeringerne og størrelsen på børneflokken 
i børnehaven ift. flerbørnsdagplejen, så tror jeg simpelthen mange 
flerbørnsdagpleje børn (og forældre) får noget af et chok. Men det 
siger kun noget om børnehaverne og ikke om flerbørnsdagplejen. 
Til gengæld tror jeg at børnene fra flerbørnsdagpleje er bedre 
rustet end de fleste vuggestuebørn, da der har været de flere 
hænder at holde i den første tid af deres institutionsliv.

o Det synes jeg i det omfang, at vi også har været så heldige at finde 
en lille børnehave (anbefalet af dagplejen). Hvis ikke vi havde 
fundet sådan et sted havde kontrasten nok været ret stor. Men 
man kan stadig argumentere for at en tryg start som de små 
miljøer giver, også ruster dem bedre til at klare det modsatte.

o Børnene bliver forberedt og "gjort klar" til børnehavelivet i 
dagplejen, men det kan være svært at gøre overgangen naturlig, 
når man går fra et lille fællesskab til en kæmpebørnehave med 40+ 
børn og færre voksne. Men dette skal snarere ses som en kritik af 
forholdene i børnehaver end dagplejen.

o Altså: jeg synes jo ikke, vi har gjort os selv en bjørnetjeneste, for 
vores barn har fået DEN BEDSTE start hos flerbørnsdagplejen. Det 
er det bedste, jeg har gjort for hende. Til gengæld synes jeg 
allerede nu det virker næsten uoverskueligt at skulle videre til 
børnehave. Både på grund af den dårlige normering, men også på 
grund af det markant højere børnetal og overhovedet at få en 
plads i forhold til IKKE at have valgt en integreret institution. Vi 
blev rådet til at finde nogle "små" børnehaver uden eller med en 
meget lille vuggestueafdeling, så vi kunne være heldige at få plads. 
Men det har været HELT forfærdeligt at skulle igennem det 
venteliste-show igen. Det skal man trods alt kun en enkelt gang, 
hvis man vælger integreret institution.

o Det er et svært skifte fra 3 voksne og 8 børn til et børnehavemiljø. 
Problemet ligger ikke i flerbørnsdagplejens håndtering af 
overgangen men nærmere i at det er et ideelt pædagogisk miljø og 
mange børnehaver ikke er det (få dårlige normeringer, for slidte 
omgivelser, for dårligt arbejdsmiljø o.lign.)

o Ja, jeg ved at de tit går over og besøger den nye børnehave. Uden 
at vide hvad det egentlig indebærer.

o Ud over samtaler om forestående børnehave har der ikke rigtig 
været børnehave forberedende aktiviteter. Siden legestuen blev 
nedlagt og den nye legestue lod vente på sig, var der ikke mulighed 
for at øve sig i store forsamlinger.
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Generel tilfredshed

Vi er nu kommet til den generelle tilfredshed for forældrene, og de bliver spurgt om, hvor tilfreds eller 
utilfreds de alt i alt har været med deres barns dagpleje/flerbørnsdagpleje i den tid, de har benyttet 
dagplejen? Resultatet ses i figur 37.

Figur 37

For dagplejen gælder, at 71% er meget tilfredse, 20% tilfredse, 4% hverken tilfreds eller utilfreds, 0% utilfredse 
og 5% meget utilfredse. Sammenlignes disse tal med resultatet fra undersøgelsen i 2018, er der sket en 
stigning i andelen af forældre der svarer meget tilfreds på tre procentpoint. Således viste tallene, at 68% var 
meget tilfredse, 21% tilfredse, 2% hverken tilfreds eller utilfreds, 5% utilfredse og 4% er meget utilfredse. 
Andelen af forældre der svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse er steget med to procentpoint og ender 
således på 91% til forskel fra 89% i undersøgelsen fra 2018.

For flerbørnsdagplejen gælder, at 65% er meget tilfredse, 26% tilfredse og 2% hverken tilfreds eller utilfreds, 
5% utilfredse og 2% er meget utilfredse med flerbørnsdagplejen. Sammenlignes disse tal med den foregående 
undersøgelse i 2018, viser det sig, at andelen af meget tilfredse er steget fra 59% til 65%. Til gengæld er 
andelen af de der er tilfredse er faldet fra 32% til 26%. Sammenlagt er tilfredsheden dog stadig på 91%.

Vi kan konstatere at tilfredsheden er steget i dagplejen og lander på samme procenttal som i 
flerbørnsdagplejen siden undersøgelsen i 2018, altså tilfredsheden ligger stadig høj med en generel 
tilfredshed på 91% i dagplejen og 91% i flerbørnsdagplejen.
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Forældrene har mulighed for kvalitativt at kommentere på deres overordnede tilfredshed med dagplejen og 
flerbørnsdagplejen. Således er der flere tilfælde, hvor der er positive kommentarer rettet til navngivne 
dagplejere og flerbørnsdagplejere. De kan ses som generel ros og punkter, der kan tages op til yderligere 
drøftelse, for ændringer og forbedringer i dagplejen og flerbørnsdagplejen.

Nedenstående er alle kommentarer, der kommer fra forældre til børn i dagplejen og flerbørnsdagplejen:

o Tak for denne gang! Kommer der flere børn, så ses vi igen :)
o Har været mere en tilfreds med min datters dagplejer, [navn]. Hun 

er fantastisk til børnene og er god til at se verden fra børnenes 
synsvinkel. Mine evt. kommende børn skal 120% også gå i dagpleje, 
mens de er små og forhåbentlig hos [dagplejer]. Tak fordi I har passet 
min datter så godt❤

o Storebror (på 7 år) gik i sin tid i vuggestue, og vi vil til enhver tid 
anbefale den kommunale dagpleje til alle, som kunne overveje det. 
Hos dagplejeren er der et større nærvær og omsorg, som de helt små 
størrelser har brug for. At den pædagogisk faglighed måske er lidt 
mindre, er for os mindre betydeligt, når de er så små. Hellere en tryg 
base, hvor der er ro og tid til det enkelte barn - og hvor udeleg og 
oplevelser uden for dagplejerhjemmet også prioriteres (fordi der er 
et helt andet overskud). Har haft en meget positiv oplevelse af den 
kommunale dagpleje, og vil anbefale vores fantastiske dagplejer 
[navn] til alle.

o Fantastisk tid i dagplejen både med omsorg tryghed god mad god 
dialog og aktiviteter. Har kun positive ting og oplevelser at sige om 
det og dagplejemoren.

o Jeg er lidt ked af at dagplejen er begrænset økonomisk, så de ikke 
kan tage på flere udflugter. Jeg har været utrolig tilfreds, jeg kunne 
ikke ønske mig en bedre dagpleje til min søn.

o Vi har haft et fantastisk forløb i dagpleje. Det har været dejligt at se 
mit barns udvikling i sådan en positiv retning. Tak for det!

o Vi har været enormt glade for vores flerbørnsdagpleje!! Vi håber på, 
at vores yngste også får en plads! og vi anbefaler varmt til alle, der 
vil høre.

o Efter at have besøgt det nye sted, hvor vi flytter til, så er vi blevet 
klogere på, hvilke værdier der er vigtige for os. Hvis vi skulle vælge i 
dag, ville vi ikke vælge [flerbørnshus] igen bl.a. PGA. Åbningstider, 
lokalerne, mangel på udendørsaktivitet.

o [Dagplejer] har været fuldstændig fantastisk. At få vores barn i 
dagpleje hos hende er den bedste beslutning vi har taget på hans 
vegne. Vi og han er fuldstændig trygge ved hende og hun omgås med 
vores søn på en kærlig og omsorgsfuld måde som jeg er overbevist 
om er helt oprigtig.

o For et lille barn (1 år - 2 år&8mdr) i vores tilfælde, var det så vigtigt 
med et trygt sted og en lille gruppe at forholde sig til. det handler 
bare om tryghed & kærlighed & glæde i den alder og det fik vi til fulde 
hos vores søns dagplejer.

o Det eneste lille minus jeg har, er at jeg oplever at nul sukker 
politikken ikke bliver helt overholdt

o Mangelfuld information og kommunikation. Lavt pædagogisk 
niveau, men fin tryghed og omsorg. For slap holdning blandt visse af 
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dagplejerne ift. hvad der var muligt, grundet 
normeringsargumentet. Eksempelvis oplevede vi, at der var mange 
uheld dagligt med vores datter ved overgangen fra ble til toilet. Bl.a. 
hørte vi argument om, at det jo ikke var muligt, at minde hende om, 
at gå på toilettet hver halve time, da der jo også var andre børn. Helt 
op til hendes sidste dag i dagplejen var der mange uheld. Efter hun 
startede i børnehaven, har der ikke været et eneste uheld, da 
børnehaven tydeligvis har ressourcerne til at hjælpe hende på 
toilettet. I børnehaven er der 17 børn til tre voksne på hendes stue. 
Generelt synes vi at normeringensargumentet har været en dårlig og 
uambitiøs hvilepude. Intet andet sted finder man så lukrative 
normeringer. Bla. derfor vi valgte flerbørnsdagplejen

o Tak til [flerbørnshus] for meget kærlighed til vores barn!
o Har ikke været nogen god oplevelse at have mit barn i dagpleje. Vil 

helt sikkert fraråde det, hvis nogen spørger om mine erfaringer. 
Synes der mangler mere synligt tilsyn.

o Jeg er så begejstret for dagplejetilbuddet at jeg anbefaler alle at 
vælge det til deres børn, især de som har brug for at aflevere børnene 
meget små. Jeg er selvstændig og havde derfor ikke barselsorlov og 
det var meget trygt at aflevere min lille pige (6 mdr) i et hjem hvor 
der ikke var flere end 3 børn. Den eneste lille ting som jeg har været 
uenig i forhold til dagplejetilbudet er den tossede regel om nul-
sukker. Jeg forstår intentionen, men et fuldstændigt forbud gør livet 
lidt indviklet... Det er en lille ting men nu har jeg sagt det. Alt i alt har 
det være SÅ dejligt at være hos dagplejer og vi kommer til at savne 
vores dagplejemor - meget.

o Jeg ville ønske at de måtte bruge gården fordi når de har skulle ud er 
det et projekt så de er ikke ude hver dag og det har været meget 
vigtigt for os og vores søn at han nu starter i vuggestue med egen 
have og udenomsarealer. Det er tydeligt at det har manglet. 
Derudover så ville jeg ønske at i stedet for at rydde op når alle børn 
bliver hentet noget tid før luk at man ikke lukkede ind til diverse rum 
når der i forvejen er små rum. Er bliver for presset og de har brug for 
den plads der er og udnytte den til deres fulde til at de bliver hentet. 
Derudover så burde der ikke være begrænsninger på hvilke bleer 
man tager med her tænker jeg at buksebleer burde være okay at 
medbringe

o Vi var meget utrygge og bekymrede over at vi blev nødt til at takle ja 
til så ny og usikker institution uden uddannede personale og uden 
ledelse. Kommunikationen og samarbejdet mellem personale er 
mildest talt dårlig og de ansatte taler upædagogisk til og med 
børnene (ud fra egne følelser). Der bør være bedre opsyn og sparring 
med sådan et sted. De ansatte er ikke klædt på til at bygge det op. 
De har ikke pionerånd eller initiativet til det og virker pressede og 
belastede. Det er synd for børnene. Stedet hedder [flerbørnshus] og 
jeg er som mor glad for at vores barn kun nåede at komme lidt i gang 
med indkøring der inden vi fik plads på vores ønskede institution, 
hvor der er uddannet personale, ledelse og et koncept for indkøring. 
Fx en samtalernes forældre og en fast voksen.

o Dagplejemor har været omsorgsfuld, og vores datter blev tryk ved 
hende. Vi finder det problematisk, at man er 1 til 4 børn, når der i 
løbet af vores lille år har været 4 indkøringer, og det kan være svært 
at få børnene ud, hvis der er et barn, som har en off dag. Vores 
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dagplejemor har haft meget sygdom, så vi har været meget i 
gæstehuset, som vi faktisk var gladere for, og hvor vores datter var 
meget tryk fra dag 1.

o Vi har nu haft to børn i dagpleje hos to forskellige dagplejere og er 
overbevist om, at det har været det allerbedste for vores børn.

o Vi anbefaler klart den kommunale dagpleje til venner og familie. 
Ulempen er dog at det kan være svært at få plads særligt i de 
integrerede børnehaver. Har manglet lidt råd og vejledning i den 
henseende.

o Hun har været rigtig god og vores søn er meget glad for hende og de 
andre børn som har et godt sammenspil. Det har været meget trygt

o [Navn], dagplejer, får hermed vores største ros og TAK. Hun har haft 
alle vores 3 børn. De kunne ikke havde fået en bedre start på 
institutionslivet, end den hun har givet dem.

o Tak til [dagplejer], [dagplejer] & [dagplejer]
o I am really happy and fully satisfied your service and commitment to 

develop my kid .
o Har været virkelig glad for dagplejen
o Vi ville have været tilfredse, såfremt vores 1.år var forløbet som år 2, 

da der var for stor udskiftning blandt personalet i år 1.
o Jeg ELSKER [flerbørnshus]. Det er de bedste kvinder, stabile, dygtige, 

søde, hensynsfulde, opmærksomme og GODE. Jeg ville ønsker alle 
børn kunne starte i flerbørnsdagpleje. Jeg synes fagligheden er høj. 
Jeg var helt ærligt "bekymret" i starten i forhold til at vælge 
vuggestue, men det er virkelig blevet modbevist. De ENESTE 
forbedringsforslag jeg har er: MERE udeliv - løbe, tumle, lege 
udenfor. Mere differentieret frokostmad

o Det har været fuldstændig fantastisk at have vores datter her! Vi ville 
ønske, at flere kendte til det og at der var flere kendte til det og at 
der var flere flerbørnsdagplejer, for det er et meget bedre alternativ 
til overfyldte vuggestuer.

o Kan ikke have været mere tilfreds -> flere tilbud af denne art. Det er 
godt at de er selvstyrende i deres hverdag, over deres lokaler og 
økonomi, de har ejerskab og ansvar for hele det pædagogisk miljø 
og det giver høj kvalitet.

o Overall tilfreds. Har manglet sparring og dialog omkring mit barn. 
Skal ofte spørge meget for at få lidt information om dagen.

o Har ikke et øjeblik været utilfreds med noget. Alle dagplejere på 
[bydel] har gjort alt for at give børnene den bedste pleje. Meget 
omsorgsfulde og nærværende og godt struktureret

o Kunne aldrig drømme om at udsætte et barn under 2 år for en 
vuggestue (Syntes egentlig de burde nedlægges), så der har aldrig 
været et alternativ til dagplejen. Havde jeg kunne vælge en ifavnsk 
dagplejer havde jeg gjort det, men det fremgår ikke hos kk hvilken 
opdragelsesstil de enkelte dagplejere har.

o Efter at have oplevet 3 andre gæstedagplejere har jeg virkelig fået 
øjnene op for et fantastisk stykke arbejde. Kærlige, omsorgsfulde og 
empatiske. Uheldigvis er jeg også blevet opmærksom på mange 
"mangler" ved vores oprindelige dagplejer, som først rigtig er 
kommet til syne efter at have noget at sammenligne med.



Det samlede resultat og de øvrige resultater i denne rapport, giver endnu en gang anledning til stor 
anerkendelse af personalet, der står bag den københavnske dagplejes kvalitet og serviceniveau. Forældrene 
giver, ved deres deltagelse i undersøgelsen, et godt redskab til dagplejen. Redskabet anvendes til at fortsætte 
udviklingen i positiv retning og stræbe efter at fastholde det generelt høje kvalitetsniveau, som 
undersøgelsen afdækker.

Et stort tak til alle forældre som har besvaret et spørgeskema og til hele personalet i Dagplejen i København.
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Oversigt over den overordnede tilfredshed fra 2004 – 
2019
I figur 38 ses den generelle tilfredshed i dagplejen siden spørgeskemaundersøgelsen udkom med de første 
resultater i 2005. I 2010-2011 faldt den generelle tilfredshed i forhold til de foregående år. I undersøgelsen 
fra 2012 steg tilfredsheden igen. I perioden 2014-2019 har tilfredsheden været lidt op og ned og landet på 
91% i 2019, som værende høj tilfredshed.

Figur 38
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For flerbørnsdagplejen kan der kun sammenlignes mellem resultaterne fra undersøgelserne i 2008-2009 til 
2019 (figur 39). Den generelle tilfredshed i 2019 lander på samme procentpoint som undersøgelsen i 2018; 
91%. Generelt må det siges, at resultatet er ganske flot.

Figur 39
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