Lämnas senast fredagen den 21 mars 2014

Frågor till Dig som har barn inom
fritidsverksamheten
Frågorna besvaras genom att Du kryssar i det alternativ som passar bäst.
Om svarsalternativ inte alls passar, ber vi Dig kommentera med egna ord.
A. Barnets kön

B. Mitt barn går i

Flicka
Pojke

Förskoleklass
år 1

år 2
år 3

C. Hur länge har ditt barn haft plats på fritidshem?
mindre än 1 år
1-2 år
mer än 2 år

D. Är du nöjd med den verksamhet som fritidshemmet erbjuder?
Inte alls nöjd

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

E. Tycker du att fritidshemsverksamhetens innehåll och kvalitet
stämmer överens med vad du förväntat?
Stämmer inte alls

Stämmer bra

1

2

3

4

5

F. Känner du dig trygg när Ditt barn är på fritidshemmet?

Inte alls trygg

Mycket trygg

1

2

3

4

5

Forts på nästa sida

G. Vilken uppfattning har Du när det gäller…..
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Mindre
nöjd

Inte alls
nöjd

Vet ej

Barnet
1. Hur ditt barn trivs på
fritidshemmet
2. Den uppmärksamhet ditt
barn får
3. Relationerna mellan
barnen på fritidshemmet

4. Det stöd Ditt barn får
för sin utveckling
Personalen
5. Att kunna tala öppet och
i förtroende med
personalen om Ditt barn
6. Personalens engagemang för barnen

7. Personalens bemötande

8. Personalens kompetens
för sitt arbete
Pedagogik och arbetssätt
9. Aktiviteter på fritidshemmet
eftermiddagstid

10. Aktiviteter vid lov

11 Jämlik fördelningen
mellan barnen
av rum, aktiviteter
och material.

Forts på nästa sid

G. Vilken uppfattning har Du när det gäller…..
Mycket
nöjd
Information, inflytande
och delaktighet

Ganska
nöjd

Mindre
nöjd

Inte alls
nöjd

Vet ej

12. Möjlighet till inflytande
på verksamheten
13. Hur personalen tar
hänsyn till Dina önskemål och behov
14. Information om när
skall hända t. ex.
planeringsdagar,
utflykter o s v.

15. Utvecklingssamtal
och drop-in.
Förutsättning för verksamheten
16. Personaltätheten
(antal barn/vuxen)

17. Miljön vid måltiden
(mellanmål)

18. Maten som serveras
(mellanmål)

19. Tillgång till material
och utrustning

20. Innemiljön

21. Utemiljön

22. Öppettider
H. Vilka tre av delfrågorna i G 1-22 tycker Du som förälder är viktigast?
………………….
Första hand

………………….
Andra hand

………………….
Tredje hand
Forts på nästa sida

I. Hur tycker Du att fritidsverksamheten utvecklats under det tid som Du haft
Ditt barn i verksamheten.

Har blivit bättre

På vilket sätt? …………………………………………………..
…………………………………………………………………….

Har blivit sämre

På vilket sätt? …………………………………………………..
…………………………………………………………………….

Är i stort sätt oförändrad
Vet ej

J. Har Du några förslag på hur fritidshemsverksamheten kan förbättras eller andra
synpunkter på verksamheten.

Nej
Ja. I så fall vad?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!

Lotta, Åsa, Sara, Jonathan, Sofia och Eva.

Hej fritidsföräldrar.
Vi lämnar ut en Fritidsenkät i mars eller i november vartannat år.
Enkäten har vi använt tidigare på fritids och haft stor nytta
av, i vårt arbete att förändra och förnya/förbättra oss.
Hjälp oss att utvärdera och förbättra verksamheten med hjälp av den.
Vi är tacksamma om ni skulle vilja fylla i (gärna tillsammans med
barnen)och lämna in den i kuvertet utanför Örnen resp. Lärkan
senast fredagen den 21 mars.
För att få så mycket material och många åsikter vill vi gärna att ni fyller i
en enkät per barn.
Tackar på förhand gör:
Lotta, Åsa, Sara, Jonathan, Sofia och Eva.
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