
Minibrugerundersøgelse  
   

 

Den lille Skole gennemfører ind imellem minibrugerundersøgelser. Alle forældre med børn på 

skolen bliver inviteret til at give deres bud på, hvad de synes om skolen. Nedenfor kan du læse mere 

om resultaterne af den seneste undersøgelse.  

 

 

Invitation til at deltage i undersøgelsen 
 

Den lille Skole er en dejlig skole!  

 

Ingen af os som har vores daglige gang på skolen kan være særlig meget i tvivl omkring det. Vi er 

dog ikke nødvendigvis særligt gode til at komme ud med det glade budskab om vores skole til 

andre, hvilket vi synes er både synd og skam – det vil vi gøre noget ved!  

Vi vil derfor indbyde jer til at deltage i en ganske lille ”brugerundersøgelse” med 2 korte spørgsmål:  

 

Forældrene i bestyrelsen har allerede afprøvet undersøgelsen og de har fx svaret:  

 

1. Hvorfor er du glad for Den lille Skole?  

 ”Fordi det er et lille sted hvor vi alle kender hinanden” 

 ”Fordi der er et socialt fællesskab omkring skolen og børnene”  

 ”Fordi mit barn elsker at gå i skole” 

 ”Fordi børnesynet bærer præg af stor respekt og anerkendelse af det enkelte barn”. 

 ”Fordi mit barn laver meget musik, billedkunst og teater”  

 ”Fordi der er et rigt og varieret skoleliv med mange sociale arrangementer, som gør at jeg 

kommer til at lære de andre forældre godt at kende”  

 

2. Hvordan oplever du det i hverdagen?  

  ”Når lærere og pædagoger fortæller mig om mine børns oplevelser i hverdagen” 

  ”Det er fedt at lave forældrerevy sammen med de andre forældre” 

  ”Når mit barn i sjette klasse ved at Josef i 3 klasse har fået en lillesøster” 

  ”Når jeg kan se at mit eget engagement gør en synlig forskel i klassen og på skolen” 

  ”Når jeg på P-dag lærer børnene i klassen bedre at kende og blandt andet der igennem får  

    en fornemmelse af klassens trivsel – også om det som er svært”        

 ”Når mit barn begejstret taler om det teaterprojekt de lige har lavet i engelsk”  

 

Børnene tænker også over hvad de synes er godt ved Den lille Skole. Fx svarede en elev i 

bh.klassen det her, da hun blev spurgt: ”Den lille Skole er et sted hvor alle passer på hinanden – og 

derfor er der også en som passer på mig”  

 

Vi håber I har lyst til at deltage i ”brugerundersøgelsen”.  

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

 

Resultater i hovedtræk 
 

 



 

Hvorfor er du glad for Den lille Skole? 

 

 

Citater fra undersøgelsen 

Overordnet 

Der er et tydeligt fælles værdigrundlag som alle på skolen 

bakker op omkring - både ansatte og forældre. Det giver en 

følelse af fællesskab og tryghed.  

”Min søn har fået en skolegang han 

aldrig vil glemme” 

 

”Jeg kan mærke på mine børn at de 

altid har været rigtig glade for at gå i 

skole. De ved at de har en betydning – 

og det har følt sig betydningsfulde. Og 

det er vel det livet drejer sig om. At 

være betydningsfuld – så Den lille 

Skole er en god start på livet” 

Skolen bygger på sunde værdier og behandler børnene som 

ordentlige mennesker.  

Fællesskab, tryghed, omsorg for hinanden 

Fordi der er et socialt fællesskab omkring skolen og 

børnene 

”Alle børn kender hinanden og hvis en 

er ked af det, er det naturligt selv at 

hjælpe eller få hjælp fra en voksen”. 

 

Når forældre fra andre klasser siger 

tillykke, når min søn har fødselsdag” 

 

”DLS er et sted hvor alle passer på 

hinanden – og derfor er der også en 

der passer på mig” 

Alle kender alle, hvilket giver tryghed til at være sig selv. 

Der er overskud blandt såvel ledelse som personale. 

Det trygge miljø hvor alle voksne og børn kender mit barn.  

Her har de store øje for de små og børnene i det hele taget 

carer sig om hinanden. Det handler ikke om albuer og først 

i mål for den enkelte, men om fællesskab og at bakke 

hinanden op.  

Fordi det er en lille skole, hvor alle "kender" alle 

Aller gladest bliver jeg dog når jeg oplever at alle børn 

drager omsorg for hinanden. Børnene "opdrages" i skolen 

til at have omsorg for hinanden. Det er dejligt at de store 

børn fx gider at spille fodbold med de små og også tager 

hensyn :-) 

Tryghed 

Fordi der er så få børn, at de leger og oplever på tværs af 

aldersgrænser. Børn og voksne på skolen er en stor 

organisk gruppe med opmærksomhed på hinanden. Der er 

musik i luften. 

Fordi her er rart at være  

Fordi der er få elever i klasserne 

Hun føler ejerskab og medansvar for skolen 

Glade børn der trives 

Min søn er glad hver dag, han går i skole. ”Når min teenager går syngende ud af 

døren ½ time før han behøver om 

morgenen” 
Fordi min datter er glad for at gå der.  

Fordi mit barn elsker at gå i skole og at lære.  

Fordi der er omsorg for det enkelte barn. 

Fordi jeg har tre glade børn i forskellige aldre, som trives 



og udvikler sig godt både socialt og fagligt. 

Fordi min teenager glæder sig til at komme i skole. 

Plads til den enkelte   

Det er en skole der giver plads og rum til den enkelte uden 

at det går ud over fællesskabet på skolen 

”Han reflekterer bredt både fagligt og 

socialt. Jeg kan mærke at han er 

inspireret og bruger sig selv i bred 

forstand” 

 

”Der er plads til forskellighed” 

Fordi der tages hånd om det enkelte barn og de lærer at 

være omsorgsfulde 

Fordi jeg oplever at der er plads til at min søn i stort 

omfang kan udvikle sine ressourcer og kompetencer. 

Engagerede lærere (forældre) 

Informationsniveauet og engagementet er højt blandt såvel 

skolens ansatte som forældre, hvilket gør, at det er nemt at 

følge med i, hvad der rør sig og giver en lyst og mod til at 

engagere sig i diverse arrangementer. 

”Når der er konflikter i børnenes 

klasser er det muligt at tale om det 

forældrene i mellem” 

Fordi jeg har mulighed for at være aktiv i mit barns 

skoleliv. 

Dygtige og engagerede lærere. 

Jeg er glad for de flinke med-forældre  

Lærere og pædagoger, er søde, dygtige og meget 

engagerede. 

Jeg er enormt glad for, at der er så dygtige lærere og 

pædagoger. At nogen lytter, når det kan være svært i 

klassen. 

(Der er en god kontakt og kommunikation lærere, elever 

og forældre imellem hvilket gør det muligt at opsnappe 

konflikter i opløbet) 

Faglighed - kreativitet 

Fordi skolen bestræber sig på at inddrage de æstetiske 

lærerprocesser i faglige fag. 

”Det er lige fantastisk hver gang man 

som forældre skal ned og se teater, 

fernisering osv. Jeg bliver lige målløs 

hver gang over hvor gennemført det 

er” 

Fordi skolen i høj grad prioriterer høj faglighed samtidigt 

med at de kreative og musiske fag prioriteres 

Kreativitet. 

Min ældste søn kan bruge mange af sine kreative 

kompetencer på sin nye skole, når han skal løse opgaver. 

Han er vant til at fremlægge og stille sig op og "forsvare" 

en mening, en holdning eller en viden som han har lært sig. 

Han kan diskutere og ofte se det fra flere vinkler. Jeg 

oplever at han er rigtig godt rustet til at gebærde sig blandt 

andre unge med sine egenskaber, og han mangler bestemt 

ikke mod eller føler mindreværd, for han har lært at stå ved 

sine meninger, være lyttende og reflektere overfor det der 

foregår omkring ham. 

Den Lille Skolens tilbud om kreative vinkler på indlæring 

er rigtig fin - for det ville han aldrig søge selv. Han 



kommer på den måde til at mærke sig selv, i krav og 

forventninger der ikke af natur falder ham ligefor - men ad 

årene er det blevet en naturlig del af hans indlæring at han 

også skal forholde sig til det. 

Sociale kompetencer 

Fordi klassens sociale liv og udvikling af børnenes sociale 

kompetencer er en del af skolehverdagen 

Når mit barn i 5. kl. reflekterer over et 

barn, som har sagt nogle dumme ting: 

”Måske hun føler sig udenfor og bare 

ikke ved hvordan hun kan komme med 

i legen” 

Fordi mit barn udvikler sine social kompetencer i et 

respektfuldt miljø. 

Tværfaglighed 

Fordi der er undervisning på tværs af klassetrin. Fordi 

børnene ikke deles op i "slags" indskoling, mellemtrin & 

overbygning  

 

Læringssyn  

Fordi den har nogle gode værdier og eleverne oplever at 

lære på mange forskellige måder og at blive hørt. Det er en 

kæmpestor oplevelse, når eleverne står på scenen eller til 

sommerfesten og alle tør stå frem og lave en fantastisk 

forestilling!!!! 

 

Især p.g.a. det ligeværdige samarbejde mellem lærere og 

elever 

 

 


