Förskoleenkät
På vilken förskola är ditt barn placerat?
Bara backar
 Erlandsdal
 Floraparken
 Frejparken
 Fröhuset
 Hattstugan
 Klöverstugan
 Marbäck
 Mumindalen
 Rödluvan
 Tegelbruket
 Tofta
 Örtagården

I vilken grupp på Floraparken är ditt barn placerat?
 Akrobaterna
 Artisterna
 Jonglörerna
 Konstnärerna
Poeterna
Trubadurerna

NORMER OCH VÄRDEN

Jag upplever att det är tydligt att
kränkande behandling inte
accepteras på förskolan
Jag upplever att flickor och pojkar
ges samma förutsättningar på
förskolan
Jag upplever att förskolepersonalen
arbetar för att barnen ska utveckla
respekt för varandra

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer
inte alls


Vet
ej






















Kommentera om du vill (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________

TRYGGHET

Jag upplever att mitt barn känner sig
tryggt i förskolan
Jag upplever att mitt barns
känslomässiga behov tillgodoses på
förskolan, exempelvis behov av tröst,
närhet och bekräftelse
Jag upplever att förskolan ger mitt
barn en bra balans av aktivitet och
vila under dagen
Jag upplever att mitt barn trivs på
förskolan

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer
inte alls


Vet
ej
































Kommentera om du vill (namnge inte personal eller barn)

UTVECKLING

Jag upplever att verksamheten på
förskolan väcker mitt barns
nyfikenhet
Jag upplever att förskolan erbjuder
mitt barn en stimulerande miljö
Jag upplever att mitt barn lär sig
mycket på förskolan
Jag upplever att personalen på
förskolan väcker mitt barns lust att
lära

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer inte
alls


Vet
ej
































Kommentera om du vill (namnge inte personal eller barn)

INFORMATION

Jag upplever att jag får fortlöpande
information om mitt barns tillvaro på
förskolan
Jag upplever att jag fick tydlig
information om hur det går för mitt
barn på förskolan under
utvecklingssamtalet
Jag upplever att förskolan tar hänsyn
till den information jag förmedlar om
mitt barn (exempelvis om barnets
mående, familjesituation eller
utveckling)

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer
inte alls


Vet
ej






















Kommentera om du vill (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________

INFLYTANDE

Jag upplever att barnen får ge
uttryck för sig själva på förskolan
(exempelvis förmedla åsikter,
tankar, intressen)
Jag upplever att barnen blir
”sedda och hörda” av
förskolepersonalen
Jag upplever att barnen får vara
med och bestämma om hur det
ska vara på förskolan

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer inte
alls


Vet
ej






















Kommentera om du vill (namnge inte personal eller barn)

ANPASSNING

Jag upplever att mitt barn får ett
tillräckligt stöd på förskolan
Jag upplever att det är tillräckligt
mycket personal på förskolan
Jag upplever att förskolans
bemanning fungerar bra
(exempelvis personalomsättning,
vikarieanskaffning)

Stämmer helt
och hållet


Stämmer
ganska bra


Stämmer
ganska dåligt


Stämmer inte
alls


Vet
ej






















Kommentera om du vill (namnge inte personal eller barn)

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med dess verksamhet?
 1 Inte alls nöjd
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 I allra högsta grad nöjd
Är din förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara?
 1 Inte alls så bra som jag hoppades
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 Bättre än jag hoppades
Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din förskola kommer?
 1 Långt i från
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 Mycket nära

Vad är det bästa med din förskola? (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Vad skulle du vilja förändra på din förskola? (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Är det ytterligare något du vill kommentera? (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Här kommer några frågor som du besvarar med ditt barn.
Tycker du att det är roligt på förskolan?
1 Nej, sällan



2



3



4 Ja, alltid



Kommentarer (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Trivs du med dina kompisar på förskolan?
1 Nej, sällan



2



3



4 Ja, alltid



Kommentarer (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Trivs du med de vuxna på förskolan?
1 Nej, sällan



2



3



4 Ja, alltid



Kommentarer (namnge inte barn eller personal)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

