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– Survey udsendt til alle daginstitutioner i nuværende 
Bavnehøj og Ellebjerg skoledistrikter og 
undersøgelsen er formidlet via AULA. 

– Målgruppen er alle forældre med børn i alle 
aldersgrupper på institutionerne.

– I alt 170 forældre har svaret på mindst ét spørgsmål. 
141 har gennemført hele undersøgelsen.

Undersøgelsens opbygning



Hvilke faktorer har særlig positiv betydning for dig, når du 
skal vælge skole til dit barn?
(Ved ikke; ingen betydning; mindre betydning; nogen betydning; stor betydning)

– Faglig kvalitet

– Afstand til skolen

– Sikre skoleveje

– At barnet følger sine kammerater (fra børnehaven)

– At forældrene har kendskab til skolen via søskende eller andre forældre

– Elevsammensætning på skolen (blandet/ensartet)

– Skolens størrelse (stor/lille)

Hvad ville du foretrække, hvis du lige nu skulle vælge skole til dit barn?

– En klassisk selvstændig skole med alle klassetrin på samme matrikel?

– En aldersmålrettet skole hvor de yngste elever går I skole på én matrikel, og de ældste 
elever går I skole på en anden matrikel?

Er der særlige lokale forhold ift. dit område, der kan få betydning for valg af 
skole til dit barn?

– Fritekstsvar

Surveyspørgen indeholder tre spørgsmål
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Faktorer, der betyder noget i forbindelse med skolevalg

Hvilke faktorer har særlig positiv betydning for 

dig, når du skal vælge skole til dit barn? (Spørgsmål 1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

At skolen er stor

En ensartet elevsammensætning på skolen

At skolen er lille

En blandet elevsammensætning på skolen

Kendskab til skolen via søskende/andre forældre

At mit barn følger med sine kammerater

Lav afstand til skolen

Sikre skoleveje

God faglig kvalitet
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Opsummering:
Skolens faglige niveau betyder mest for forældrene. Afstand og sikker vej til skolen betyder næsten lige så 

meget.

Elevsammensætningen (blandet/ensartet) betyder tilsyneladende mindre for forældrene. For flertallet af 

forældre har en blandet elevsammensætning imidlertid en positiv betydning.

Forældrene hælder til at foretrække en mindre skole. Halvdelen af forældrene svarer, at det har en særlig 

positiv betydning, at skolen er lille. For kun 8 procent af forældrene har det en positiv betydning, at skolen 

er stor.



Opsummering:

Der er ikke stor forskel på, om forældre foretrækker en selvstændig eller aldersmålrettet skole. Næsten hver 

tredje forældrebesvarelse viser, at det enten ikke betyder noget, eller at forældrene ikke har taget stilling 

til, om de foretrækker den ene eller den anden struktur.

Hvad ville du foretrække, hvis du lige nu skulle vælge 

skole til dit barn? (Spørgsmål 2)
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Udvalgte temaer og citater fra forældres kvalitative 
svar

Udeliv

”Adgang til natur/grønne områder”

Andelen af børn med særlige behov/børnesager/lav socioøkonomi

”Det gør mig bekymret, at der kan være mange børn med særlige behov, som ikke bliver imødekommet og har det så 
svært, at undervisningen, nærværet og roen er påvirket af det”

Kapacitet til støtte af eget barns særlige behov

”Min søn har været udfordret med sin sprogudvikling, hvilket har stor betydning for mit valg af skole, så jeg 
bedst muligt sikrer mig at der er kapaciteten til at støtte ham og han ikke bliver tabt i mængden af børn og 

dårlig normering”.

Skolens undervisningsmiljø

”Skolens ry betyder en del. Og om lærerne er engagerede og der ikke er konstant udskiftning.”

Skolens størrelse

”Mit barn hører til skolen i Sydhavnen men da skolen ikke har det bedste ry (hørt fra tidligere ansatte og 
forældre til børn på skolen), og det derudover er en meget stor skole (4 spor på hver årgang), overvejer jeg 

lige nu om det er bedre med en lille privatskole.”

En nærværende skoleledelse

”Lokal og synlig leder til stede på skolen”

Er der særlige lokale forhold ift. dit område, der kan få  betydning 

for valg af skole til dit barn? (Spørgsmål 3, fritekst)


