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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

Arabiska/اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Instämmer inte alls

ﻻ أواﻓق ﺑﺷدة

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

أواﻓق ﺑﺷدة

Vet ej
SAMMANFATTANDE OMDÖME
Jag är som helhet nöjd med verksamheten mitt barn
deltar i.

ﻻ أﻋرف
ﺗﻘﯾﯾم ُﻣﻠﺧص
.راض ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﯾﻌد طﻔﻠﻲ ﺟزءًا ﻣﻧﮭﺎ
أﻧﺎ
ٍ

Jag upplever att verksamheten i sin helhet är trygg
och säker för mitt barn.

.أﺷﻌر أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣوﻣًﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﺷﻌورً ا ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن

Jag kan rekommendera mitt barns verksamhet.

.ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أن أوﺻﻲ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻠﺗﺣق ﺑﮭﺎ طﻔﻠﻲ

Instämmer inte alls

ﻻ أواﻓق ﺑﺷدة

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

أواﻓق ﺑﺷدة

Vet ej
UTVECKLING OCH LÄRANDE

ﻻ أﻋرف
اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻌ ّﻠم

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

أﺷﻌر أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣدى ﺗوﻓرھﺎ( ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة
.اﻟﻣﻠﺗﺣق ﺑﮭﺎ طﻔﻠﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻌﻠّم

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att

أﺷﻌر أﻧﮭم ﯾﺷﺟﻌون طﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗﻌﺑﯾر

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=3&kommun=210&skolar=7602
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utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i
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).
Jag upplever att mitt barns nyfikenhet och lust att
lära uppmuntras.
Jag upplever att mitt barn använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.
Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet
som du vill framföra?

ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﺛل اﻟﻠﻌب واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ
.(واﻟﻐﻧﺎء واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﻗص واﻟﻔن اﻟﻣﺳرﺣﻲ
أﻧﺎ أﻋﺗﻘد أن اﻟﻧﺷﺎط ﯾوﻓر ﻟطﻔﻠﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻧﺷﺎط )ﻋن طرﯾق
 واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ، واﻟرﻗص، واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ،ﺗﻠﻘﻲ أو زﯾﺎرة اﻟﻣﺳرح
.( وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟك،اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت أو زﯾﺎرة اﻟﻣﺗﺎﺣف
أﺷﻌر أﻧﮭم ﯾﻌززون ﺧﺻﺎل ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع واﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟدى
.طﻔﻠﻲ
 وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ/أﻧﺎ أﻋرف أن طﻔﻠﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻷدوات
.ﺗﻌﻠﻣﮫ
ھل ﻟدﯾك أي وﺟﮭﺎت ﻧظر أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗرﻏب ﻓﻲ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؟

Instämmer inte alls

ﻻ أواﻓق ﺑﺷدة

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

أواﻓق ﺑﺷدة

Vet ej
NORMER OCH VÄRDEN
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt.

ﻻ أﻋرف
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم
.أﺷﻌر أن طﻔﻠﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
أﻧﺎ أﻋرف أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻊ طﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﺗﻧﻣﯾﺔ
utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati,
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣس ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻟدﯾﮫ وﻗدراﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺷﻌور
initiativförmåga, ansvarskänsla, tolerans, och
.(ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟدﯾﮫ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻻھﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن
omtanke inför andra).
Jag upplever att mitt barn bemöts på ett respektfullt
sätt.
Jag upplever att barnen i verksamheten ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.
Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet
som du vill framföra?

.أﺷﻌر أﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ طﻔﻠﻲ ﺑﺻورة ﺟﯾدة
أﺷﻌر أن اﻷطﻔﺎل داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺣظون ﺑﻔرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر
.ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟﻧس أو اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻹﻋﺎﻗﺔ
ھل ﻟدﯾك أي وﺟﮭﺎت ﻧظر أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗرﻏب ﻓﻲ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؟

Ja

ﻧﻌم

Nej

ﻻ

Vet ej/Vill ej svara
Upplever du att ditt barn har diskriminerats i
verksamheten?
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=3&kommun=210&skolar=7602

 ﻻ أرﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ/ ﻻ أﻋرف
ھل ﺗﻌﺗﻘد أن طﻔﻠك ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط؟ إن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ
ﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ طﻔﻠك ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدل ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻣن ﻗﺑل
،طﺎﻗم اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ واﺣد ﻣن اﻷﺳس اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز وھم اﻟﺟﻧس
، واﻟﻌرق،وھوﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧدرﯾﺔ
واﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد
اﻟﺟﻧس
ھوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟﯾن ﺟﻧﺳﯾﺎ أو اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻌرق
اﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد
اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
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Ålder

اﻟﻌﻣر

Vill ej uppge/Vet ej
Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde att ditt barn har
diskriminerats i verksamheten?

ﻻ أرﻏب ﺑذﻛر ذﻟك ﻻ أﻋرف
أي ﻣن أﺳس اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻻﻋﺗﻘﺎدك ﺑﺄن طﻔﻠك ﻗد
ﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط؟

Ja

ﻧﻌم

Nej

ﻻ

Vet ej/Vill ej svara

 ﻻ أرﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ/ ﻻ أﻋرف

Har du tagit upp händelsen med personalen?

ھل ﻧﺎﻗﺷت اﻟﺣﺎدث ﻣﻊ طﺎﻗم اﻟﻌﻣل؟

Instämmer inte alls

ﻻ أواﻓق ﺑﺷدة

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

أواﻓق ﺑﺷدة

Vet ej
SAMVERKAN MED HEMMET
Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten (till exempel genom
utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum).
Jag känner mig välkommen att ställa frågor och
framföra synpunkter på verksamheten
Jag har fått information om verksamhetens mål och
arbetssätt.

ﻻ أﻋرف
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧزل
أﺣظﻰ ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾرً ا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗطوﯾر،)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
.(واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻵﺑﺎء وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت
أﺷﻌر أن أﺳﺋﻠﺗﻲ وآراﺋﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣرﺣب ﺑﮭﺎ وﯾﺗم
.ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ
.ﻟﻘد ﺗم ﺗزوﯾدي ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أھداف اﻟﻣﻧﺷﺄة وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ

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

.أﺷﻌر أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻌﺎﻣﻠوﻧﻲ ﺑﺎﺣﺗرام

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

أرى أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗواﺻل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾرﺗﺎده
.طﻔﻠﻲ

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

ھل ﻟدﯾك أي وﺟﮭﺎت ﻧظر أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗرﻏب ﻓﻲ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؟

Ja

ﻧﻌم

Nej

ﻻ

Vet ej/Vill ej svara
Har du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i
kontakt med verksamheten?
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Vill ej uppge/Vet ej
Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var
https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=3&kommun=210&skolar=7602

 ﻻ أرﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ/ ﻻ أﻋرف
ھل ﺗﻌرﺿت أﻧت ﺑﻛوﻧك وﻟﯾﺎ ً ﻟﻸﻣر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط؟
إن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗك ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدل ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن
اﻷﺷﻛﺎل ﻣن ﻗﺑل طﺎﻗم اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ واﺣد ﻣن اﻷﺳس اﻟﺳﺑﻌﺔ
 وھوﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ،ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز وھم اﻟﺟﻧس
 وال، واﻟﻌرق،اﻟﺟﻧدرﯾﺔ
اﻟﺟﻧس
ھوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟﯾن ﺟﻧﺳﯾﺎ أو اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻌرق
اﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد
اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻌﻣر
ﻻ أرﻏب ﺑذﻛر ذﻟك ﻻ أﻋرف
أي ﻣن أﺳس اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻻﻋﺗﻘﺎدك ﺑﺄﻧك ﻗد
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orsaken till att du upplevde dig diskriminerad i
kontakt med verksamheten?

ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط؟

Ja

ﻧﻌم

Nej

ﻻ

Vet ej/Vill ej svara

 ﻻ أرﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ/ ﻻ أﻋرف

Har du tagit upp händelsen med personalen?

ھل ﻧﺎﻗﺷت اﻟﺣﺎدث ﻣﻊ طﺎﻗم اﻟﻌﻣل؟

Instämmer inte alls

ﻻ أواﻓق ﺑﺷدة

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

أواﻓق ﺑﺷدة

Vet ej
KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

ﻻ أﻋرف
اﻟوﺟﺑﺎت واﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺻﺣﺔ

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

.أﻧﺎ ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺗﻠﻘﺎھﺎ ﺣول اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﻣُﻘدﻣﺔ

Jag upplever att mitt barns serverars en varierad
och näringsrik mat.

.أﺷﻌر أﻧﮭم ﯾﻘدﻣون ﻟطﻔﻠﻲ وﺟﺑﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻐذﯾﺔ

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska
aktiviteter.

.أﺷﻌر أﻧﮭم ﯾﺷﺟﻌون طﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ

Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet
som du vill framföra?
ÖVRIGA FRÅGOR
Har du några övriga synpunkter som du vill
framföra?
Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i
mitten av maj, ange din e-post om du vill få
information via mail när resultaten är klara.

ھل ﻟدﯾك أي وﺟﮭﺎت ﻧظر أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗرﻏب ﻓﻲ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؟
أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى
ھل ﻟدﯾك أي وﺟﮭﺎت ﻧظر أﺧرى ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ؟
 اﻟرﺟﺎء.ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺣﻠول ﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎﯾو
إدراج ﻋﻧوان ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.ﺑﻣﺟرد أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎھزة
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