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ANALYSE KRYSSET 

På hvilke skår er vi fornøyde? 
Vi er veldig fornøyd med svar prosenten 94,5% 
 
Vi er veldig fornøyde med at scoren innen for  

- Relasjoner mellom barn og voksne, 4,8 
- Barns utvikling 4,9 
- Barns trivsel  4,9 
- Tilfredshet 4,7 
 

 Vi er fornøyde med scoren innen for 
- Informasjon 4,7   
- Selv om info ifht endringer i personal gruppen 

har et dårligere skår  4,4 
 
 
Vi er og fornøyde med alle skårene der vi skårer høyere 
enn Time kommune ( 7 av 9) og fylket ( 9 av 9), eller har 
samme skår som Time Kommune (2 av 9) 

Hva er det som gjør at vi scorer bra på disse? 
Vi har oppfordret alle foreldre til å svare og fortalt 
viktigheten av at de svarer. 
 
Vi har jobbet med disse temaene, da dette syner de 
viktigste  punkta ifht kvaliteten i barnehagen 
 
 
 
Vi har våre mer bevist dette punktet, og våre tydelige til 
foreldrene hvor de finner informasjon.  
Vi har ikke hatt så mange endringer som er varige, det 
kan være enkle dager at enkelte i personalet har vært 
vekke og vikar har vært inne på gruppa. Det blir 
informert om på MYKID. 
 
 

På hvilke områder er det viktig at scoren blir bedre? 
 
Vi scoret litt dårlig på: 
Ute miljø-   4,3 
.   
 
 
 
 
Barnehagens mattilbud   4,4 
 
 
 
 

Hvorfor er det viktig at vi forbedrer oss på disse 
 
Utemiljøet er førsteinntrykk, og det er viktig å ha 
pedagogisk og tiltalene utemiljø. Vi vil ta en 
gjennomgang på utemiljøet for å se på om vi kan endre 
litt / utvikle det. Vi vil opprette en arbeidsgruppe ( au 
og valgte ansatte i su) for å se på uteområdet   
 
Det er viktig hva barna spiser i løpet av dagen, og vi må 
bli bedre til å dokumenterer hva barna faktisk får i løpet 
av dagen / uka.  Vi har laget en matplan som ligger på 
MYkid 
Vi må og i dialog med foreldrene på hva de ønsker 
/forventer av mattilbud, og avklare forventningene hva 
vi kan klare uten kokk, og evt økning av kostnadene her.  
Vi tar det opp på foreldre møte, eller spørre 
undersøkelse  på mail dersom vi ikke kan arrangere 
foreldre møte våren 2021 

Tatt opp på personalmøte 3.2.21 og på SU 10.2.21 
 


