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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola 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.
In order to answer the survey in your language, please visit http://www.tyckomskolan.se and enter the
figures after Användarnamn ("Username") and Lösenord ("Password") that appear in the box at the
top of your Swedish form, or else scan the QR code on the form with your telephone.

告诉我们您对您孩子幼儿园的看法

请在陈述后勾选六个框中的一个，回答以下关于您孩子幼儿园的陈述，其中1表示强烈不同意，5表示
强烈同意，或者回答“不知道”，如果您对所述问题并不知情。

Svenska

Chinese (Mandarin)

Instämmer inte alls

强烈反对

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt
Vet ej
SAMMANFATTANDE OMDÖME
Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.

强烈同意
不知道
综合评鉴

我感觉幼儿园整体对孩子而言安全的。

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

总体来讲，我对孩子的幼儿园感到满意。

Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

我会推荐孩子的幼儿园。

Instämmer inte alls
2

强烈反对
2

3

3

4

4

Instämmer helt
Vet ej
UTVECKLING OCH LÄRANDE
Jag upplever att den pedagogiska miljön (material
och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola
uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin

强烈同意
不知道
发展和学习
我感觉孩子所就读幼儿园的教育环境（材料及其
可获性）鼓励游戏、发展和学习。
我感觉孩子被鼓励发展语言（发展他们的词汇量
以及关联事件、提问、表达思想、聆听的能力并
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förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att 发展书写语言）。
lyssna och utveckla sitt skriftspråk).
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal,
ordning, mätning, tid).

我感觉孩子被鼓励发展其数学思维（金额、数
量、顺序、量度、时间）。

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga
fenomen (sambanden i naturen mellan människor,
växter och djur).

我感觉孩子被鼓励发展对自然科学现象的了解
（在自然界中，人、植物和动物之间的关系）。

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i
olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik,
dans och drama).

我感觉孩子被鼓励发展以不同方式（游戏、艺
术、运动、唱歌和音乐、舞蹈和戏剧）创造和表
达自己的能力 。

Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att
ta del av och möta olika sorters kulturutbud (genom
att förskolan tar emot eller besöker teater, musik,
dans, samarbetar med bibliotek, besöker museer
och liknande).

我感觉幼儿园使得孩子有机会体验不同的文化活
动，并在其中与专业文化从业者分享（机构主办
或参观戏剧、音乐和跳舞活动、与图书馆合作或
参观博物馆）。

Jag upplever att mitt barn använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.

我的孩子在学习时会使用数位工具／辅助教材。

Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet 对于您想表达的问题，您还有什么其他的观点
som du vill framföra?
吗？
Instämmer inte alls
2

强烈反对
2

3

3

4

4

Instämmer helt
Vet ej
NORMER OCH VÄRDEN
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på
förskolan.

强烈同意
不知道
标准和价值
我感觉孩子在幼儿园感到安全。

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
我的孩子在发展社交能力上受到鼓励（培养同理
utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati,
心，主动能力，责任感，包容力和为他人设
initiativförmåga, ansvarskänsla, tolerans och
想）。
omtanke inför andra).
Jag upplever att personalen på förskolan bemöter
mitt barn på ett respektfullt sätt.

我感觉幼儿园的员工以尊重对待孩子。

Jag upplever att barnen på förskolan ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

我感觉孩子在幼儿园得到同等的发展机会，不论
性别、种族、宗教或是否残障。

Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet 对于您想表达的问题，您还有什么其他的观点
som du vill framföra?
吗？
Ja
Nej
Vet ej/Vill ej svara
Upplever du att ditt barn har diskriminerats av
förskolans personal?

是
否
不愿回答

您的孩子曾在托儿所教学活动中受到歧视吗？ 受
歧视意指您的孩子在7项歧视理由中，如性别，
跨性别身份或表现，种族，宗教或其他信仰，残
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障，性取向和年龄上，曾因托儿所工作人员态度
而处于劣势。
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
orsaken till att du upplevde att ditt barn har
diskriminerats av förskolans personal?
Ja
Nej
Vet ej/Vill ej svara

性别
跨性别身份或表现
种族
宗教或信仰
残障
性取向
年龄
不想说／不知道

标准和价值以下哪个歧视理由是您孩子受托儿所
工作人员歧视的原因？

是
否
不愿回答

Har du tagit upp händelsen med personalen på din
您是否曾与该机构的工作人员讨论过此问题？
förskola?
Instämmer inte alls
2

强烈反对
2

3

3

4

4

Instämmer helt
Vet ej
SAMVERKAN MED HEMMET
Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras
och synliggörs.

强烈同意
不知道
与家庭配合
孩子的发展和学习得到记录和认可。

Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten (genom utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra forum).

我有机会参与活动并施加影响（通过发展讨论
会、家长会和其它论坛）。

Jag känner mig välkommen att ställa frågor och
framföra synpunkter på verksamheten.

我感觉被欢迎提问并分享对机构的看法。

Jag har fått information om förskolans mål och
arbetssätt.

我已获悉幼儿园的目标和工作方法。

Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter
我感觉受到幼儿园员工的尊重对待。
mig på ett respektfullt sätt.
Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan
kommunicera digitalt med mitt barns förskola.

我可以透过简单的数位方式和孩子的托儿所沟通
交流。

Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet 对于您想表达的问题，您还有什么其他的观点
som du vill framföra?
吗？
Ja
Nej
Vet ej/Vill ej svara
Har du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i
kontakt med förskolan verksamhet?

是
否
不愿回答

身为监护人您曾与托儿所联系时感觉受到歧视
吗？ 受歧视意指您在7项歧视理由中，如性别，
跨性别身份或表现，种族，宗教或其他信仰，残

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=28&kommun=210&skolar=7601

3/4

2020-02-17

Origo Group AB

障，性取向和年龄上，曾因托儿所工作人员态度
而处于劣势。
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
orsaken till att du upplevde dig diskriminerad i
kontakt med förskolans personal?
Ja
Nej
Vet ej/Vill ej svara

性别
跨性别身份或表现
种族
宗教或信仰
残障
性取向
年龄
不想说／不知道

以下哪个歧视理由是您与托儿所工作人员联系时
受歧视的原因？

是
否
不愿回答

Har du tagit upp händelsen med personalen på din
您是否曾与该机构的工作人员讨论过此问题？
förskola?
Instämmer inte alls
2

强烈反对
2

3

3

4

4

Instämmer helt
Vet ej
KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

强烈同意
不知道
饮食、运动和健康

Jag är nöjd med informationen jag får om maten på
我很高兴收到有关幼儿园饮食方面的信息。
förskolan.
Jag upplever att mitt barns förskola serverar en
varierad och näringsrik mat.

我感觉孩子幼儿园的饮食丰富、营养。

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska
aktiviteter.

我感觉孩子被鼓励锻炼身体。

Har du några övriga synpunkter inom frågeområdet 对于您想表达的问题，您还有什么其他的观点
som du vill framföra?
吗？
ÖVRIGA FRÅGOR
Har du några övriga synpunkter som du vill
framföra?

其他问题

您还有其他的观点想表达吗？

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i
调查结果预计将在5月中旬前处理完毕。如果您
mitten av maj, ange din e-post om du vill få
想收到调查结果，请提供一个电子邮件地址。
information via mail när resultaten är klara.
K:210, S:7601, L:28
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