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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Familjedaghem

Tyck till om ditt barns verksamhet
Du besvarar följande påståenden om ditt barns verksamhet genom att kryssa i en av de sex rutorna
efter påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.

Tyck till om ditt barns verksamhet
Du besvarar följande påståenden om ditt barns verksamhet genom att kryssa i en av de sex rutorna
efter påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.

Svenska

Engelska/English

Instämmer inte alls

No, strongly disagree

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Yes, strongly agree

Vet ej

Don’t know

SAMMANFATTANDE OMDÖME

SUMMARISING OPINION

Jag är som helhet nöjd med
verksamheten mitt barn deltar i.

On the whole I am satisfied with the facility which my child is
part of.

Jag upplever att verksamheten i sin
helhet är trygg och säker för mitt
I feel that on the whole the facility is safe and secure.
barn.
Jag kan rekommendera mitt barns
verksamhet.

I can recommend my child’s facility.

Instämmer inte alls

No, strongly disagree

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Yes, strongly agree

Vet ej

Don’t know

UTVECKLING OCH LÄRANDE

DEVELOPMENT AND LEARNING

Jag upplever att den pedagogiska
miljön (material och dess
tillgänglighet) i mitt barns
verksamhet uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

I feel that the educational environment (materials and their
availability) at my child’s facility encourages play, development
and learning.
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Jag upplever att mitt barn
I feel that my child is encouraged to develop their ability to
uppmuntras till att utveckla sin
create and express themselves in different ways (play, art,
förmåga att skapa och uttrycka sig i movement, singing and music, dance and drama).
olika former (lek, bild, rörelse, sång
och musik, dans och drama).
Jag upplever att verksamheten ger
mitt barn möjlighet att ta del av och
möta olika sorters kulturutbud
(genom att ta emot eller besöka
teater, musik, dans, samarbetar med
bibliotek eller besöker museer och
liknande).

I feel that the activities give my child the opportunity to
experience and encounter different cultural offerings (through
receiving or visiting theatrical, musical, and dance
performances, collaboration with libraries or visits to museums
and similar).

Jag upplever att mitt barns
nyfikenhet och lust att lära
uppmuntras.

I feel that my child’s inquisitiveness and eagerness to learn are
encouraged.

Jag upplever att mitt barn använder
digitala verktyg/hjälpmedel i sitt
I feel that my child uses digital tools/aids in his or her learning.
lärande.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Do you have any other viewpoints related to the questions
which you would like to convey?

Instämmer inte alls

No, strongly disagree

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Yes, strongly agree

Vet ej

Don’t know

NORMER OCH VÄRDEN

NORMS AND VALUES

Jag upplever att mitt barn känner sig
I feel that my child feels safe.
tryggt.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina
sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,
ansvarskänsla, tolerans, och
omtanke inför andra).

I feel that my child is encouraged to develop his or her social
skills (develop empathy, initiative, sense of responsibility,
tolerance and consideration for others).

Jag upplever att mitt barn bemöts på
I feel that my child is treated in a respectful way.
ett respektfullt sätt.
Jag upplever att barnen i
verksamheten ges lika möjligheter
att utvecklas oberoende av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning.

I feel that the children at the facility are given equal
opportunities to develop regardless of gender, ethnicity, religion
or disability.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Do you have any other viewpoints related to the questions
which you would like to convey?

Ja

Yes

Nej

No

Vet ej/Vill ej svara

Don't know/Don't wish to answer
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Upplever du att ditt barn har
diskriminerats i verksamheten?

Do you fell that your child has been discriminated against at the
institution? By discrimination we mean that your child has been
treated unfairly in some way by the staff on the basis of any of
the seven grounds of discrimination gender, cross-gender
identity or expression, ethnic origin, religion or other faith,
functional impairment, sexual orientation and age.

Kön

Gender

Könsöverskridande identitet eller
Cross-gender identity or expression
uttryck
Etnisk tillhörighet

Ethnic origin

Religion eller trosuppfattning

Religion or faith

Funktionsnedsättning

Functional impairment

Sexuell läggning

Sexual orientation

Ålder

Age

Vill ej uppge/Vet ej

Prefer not to say/Do not know

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var orsaken
till att du upplevde att ditt barn har
diskriminerats i verksamheten?

Which of the following seven grounds of discrimination was the
reason why you felt that your child has been discriminated
against at the educational institution?

Ja

Yes

Nej

No

Vet ej/Vill ej svara

Don't know/Don't wish to answer

Har du tagit upp händelsen med
personalen?

Have you discussed the incident with the staff?

Instämmer inte alls

No, strongly disagree

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Yes, strongly agree

Vet ej

Don’t know

SAMVERKAN MED HEMMET

CO-ORDINATION WITH HOME

Jag har möjlighet till delaktighet och
I have opportunities to participate and exert an influence on the
inflytande i verksamheten (till
activities (for example through development sessions, parent
exempel genom utvecklingssamtal,
meetings and other forums).
föräldramöten och andra forum).
Jag känner mig välkommen att ställa
I feel welcome to ask questions and share views about the
frågor och framföra synpunkter på
facility.
verksamheten
Jag har fått information om
verksamhetens mål och arbetssätt.

I have been given information about the facility’s goals and
working methods.

Jag upplever att jag blir bemött på
ett respektfullt sätt av personalen i
verksamheten.

I feel that I am treated in a respectful way by the staff at the
facility.

Jag upplever att jag på ett enkelt
sätt kan kommunicera digitalt med
mitt barns verksamhet.

I feel that I can easily communicate digitally with my child’s
institution.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill

Do you have any other viewpoints related to the questions
which you would like to convey?
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framföra?
Ja

Yes

Nej

No

Vet ej/Vill ej svara

Don't know/Don't wish to answer

Har du som vårdnadshavare blivit
diskriminerad i kontakt med
verksamheten?

Have you as parent or guardian been discriminated against in
you contact with the institution? By discrimination we mean that
you have been treated unfairly in some way by the staff on the
basis of any of the seven grounds of discrimination gender,
cross-gender identity or expression, ethnic origin, religion or
other faith, functional impairment, sexual orientation and age.

Kön

Gender

Könsöverskridande identitet eller
Cross-gender identity or expression
uttryck
Etnisk tillhörighet

Ethnic origin

Religion eller trosuppfattning

Religion or faith

Funktionsnedsättning

Functional impairment

Sexuell läggning

Sexual orientation

Ålder

Age

Vill ej uppge/Vet ej

Prefer not to say/Do not know

Vilken av följande sju
Which of the following grounds of discrimination was the reason
diskrimineringsgrunder var orsaken
why you felt that you have been discriminated against at the
till att du upplevde dig diskriminerad
institution?
i kontakt med verksamheten?
Ja

Yes

Nej

No

Vet ej/Vill ej svara

Don't know/Don't wish to answer

Har du tagit upp händelsen med
personalen?

Have you discussed the incident with the staff?

Instämmer inte alls

No, strongly disagree

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Yes, strongly agree

Vet ej

Don’t know

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

MEALS, MOVEMENT AND HEALTH

Jag är nöjd med informationen jag
får om maten som serveras.

I am happy with the information I receive about the meals that
are served.

Jag upplever att mitt barns serverars
I feel that my child is served a varied, nutritious diet.
en varierad och näringsrik mat.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysiska aktiviteter.

I feel that my child is encouraged to do physical activities.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Do you have any other viewpoints related to the questions
which you would like to convey?

ÖVRIGA FRÅGOR

OTHER QUESTIONS

Har du några övriga synpunkter som Do you have any other viewpoints you would like to convey?
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du vill framföra?
Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av maj, The survey results are expected to be processed by mid-May.
ange din e-post om du vill få
Please provide an email address if you would like to receive
information via mail när resultaten är information once the results are ready.
klara.
K:210, S:7602, L:1
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