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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.

Maid oaivvildat iežat máná ovdaskuvlla birra
Don vástidat čuovvovaš jearaldagaid iežat máná ovdaskuvlla birra go russestat ovtta dan guđa ruktui
čuoččuhusa maŋŋel, mas 1 mearkkaša It obage leat ovttaoaivilis ja 5 Leat áibbas ovttaoaivilis ja It
dieđe leago dus vásáhusdiehtu jearaldaga birra.
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Vet ej

In dieđe

SAMMANFATTANDE OMDÖME

ČOAHKKÁIGEASSU BEAGGIMIS

Jag är som helhet nöjd med mitt
barns förskola.

Mun lean ollislaččat duhtavaš iežan máná ovdaskuvllain.

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

Mun vásihan ovdaskuvla ollislaččat lea dorvvolaš ja sihkar mu
mánnái.

Jag kan rekommendera mitt barns
Mun sáhtán earáide ávžžuhit mu máná ovdaskuvlla.
förskola.
Instämmer inte alls

Áibbas eará oaivilis
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Instämmer helt

Áibbas ovttaoaivilis

Vet ej

In dieđe

UTVECKLING OCH LÄRANDE

OVDÁNEAPMI JA OAHPPAN

Jag upplever att den pedagogiska
miljön (material och dess
Mun vásihan ahte pedagogalaš biras (ávdnasat ja go dat lea
tillgänglighet) på mitt barns
gávdnanláhkái) mu máná ovdaskuvllas movttiidahttá stoahkamii,
förskola uppmuntrar till lek,
ovdáneapmái ja oahppamii.
utveckling och lärande.
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Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
språk (utveckla sitt ordförråd, sin
förmåga att berätta, ställa frågor,
uttrycka tankar, att lyssna och
utveckla sitt skriftspråk).

Origo Group AB

Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo ovdánahttit giela
(ovdánahttit su sátnevalljodaga, su muitalandáiddu, jearrat
gažaldagaid, ovdanbuktit jurdagiid, guldalit ja ovddidit su
čállingiela).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo ovdánahttit su
matematihkalaš jurddašeami (hivvodat, lohku, ortnet,
mihtideapmi, áigi).

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

Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo ovdánahttit iežas
ipmárdusa luonddudieđalaš fenomenaide (oktavuhtii luonddus
gaskal olbmuid, šattuid ja elliid).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo ovdánahttit iežas
förmåga att skapa och uttrycka sig
návccaid iešguđet vugiiguin hutkat ja ovdanbuktit (stoahkan,
i olika former (lek, bild, rörelse,
govat, lihkadeapmi, lávlun ja musihka, dánsun ja drámá).
sång och musik, dans och
drama).
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).

Mun vásihan ahte ovdaskuvla addá mu mánnái vejolašvuođa
searvat ja vásihit iešguđetlágan kulturfálaldagaid (dakko bokte go
ovdaskuvla váldá vuostá teáhtera, musihka, dánsuma dahje fitná
teáhteris, musihkadoaluin, dánsumis, ovttasbargá girjerádjosiin,
fitná museain ja sullasaččain).

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

Mun vásihan mu mánná geavaha digitála
reaidduid/veahkkeneavvuid su oahppamis.

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

Leatgo dus eará oainnut jearaldatsuorggis maid háliidat
ovdanbuktit?

Instämmer inte alls
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Instämmer helt

Áibbas ovttaoaivilis

Vet ej

In dieđe

NORMER OCH VÄRDEN

NORPMAT JA ÁRVVUT

Jag upplever att mitt barn känner
sig tryggt på förskolan.

Mun vásihan mu mánná dovdá iežas oadjebassan ovdaskuvllas.

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina
sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,
ansvarskänsla, tolerans och
omtanke inför andra).

Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo ovdánahttit iežas
sosiála návccaid (ovddida iežas empatiija, álggahannávcca,
ovddasvástádusdovddu, gierdevašvuođa ja ovddasmorraša
earáide).

Jag upplever att personalen på

Mun vásihan ahte ovdaskuvlla bargit vuostáiváldet mu máná
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förskolan bemöter mitt barn på ett árvvusatnimiin.
respektfullt sätt.
Jag upplever att barnen på
förskolan ges lika möjligheter att
utvecklas oberoende av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning.

Mun vásihan mánát ovdaskuvllas ožžot seamma
ovdánanvejolašvuođaid, beroškeahttá sohkabealis, čearddalaš
gullevašvuođas, oskkoldagas ja doaimmashehttejumis.

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

Leatgo dus eará oainnut jearaldatsuorggis maid háliidat
ovdanbuktit?

Ja

Juo

Nej

Ii

Vet ej/Vill ej svara

In dieđe/in hálit vástidit

Upplever du att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

Vásihat go don ahte ovdaskuvlla bargit leat vealahan du máná?
Vealaheapmi mearkkaša ahte bargiid mielas lea du mánná
leamašan váttislágan juoga man nu ládje dan čieža vealahansiva
geažil, sohkabeali, sohkabeali rasttideaddji identitehta dahje
dovddaheami, čearddalaš gullevašvuođa, oskkoldaga dahje eará
oskuipmárdusa, doaimmashehttejumi, seksuála soju ja agi.

Kön

Sohkabealli

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Sohkabeali rasttideaddji identitehta dahje dovddaheapmi

Etnisk tillhörighet

Čearddalaš gullevašvuohta

Religion eller trosuppfattning

Oskkoldat dahje oskuipmárdus

Funktionsnedsättning

Doaimmashehttejupmi

Sexuell läggning

Seksuálalaš sodju

Ålder

Ahki

Vill ej uppge/Vet ej

In hálit almmuhit/In dieđe

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
Makkár dáin čieža vealahansivain ledje sivvan go don vásihit ahte
orsaken till att du upplevde att ditt
ovdaskuvlla bargit leat vealahan du máná?
barn har diskriminerats av
förskolans personal?
Ja

Juo

Nej

Ii

Vet ej/Vill ej svara

In dieđe/in hálit vástidit

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

Leatgo hupman dáhpáhusa birra du ovdaskuvlla bargiiguin?

Instämmer inte alls

Áibbas eará oaivilis

2

2
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4

4

Instämmer helt

Áibbas ovttaoaivilis

Vet ej

In dieđe

SAMVERKAN MED HEMMET

OVTTASDOAIBMAN RUOVTTUIN

Mitt barns utveckling och lärande
dokumenteras och synliggörs.

Mu máná ovdáneapmi ja oahppan duođaštuvvo ja
čalmmustahttojuvvo.
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Jag har möjlighet till delaktighet
och inflytande i verksamheten
(genom utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra forum).

Origo Group AB

Mus lea vejolašvuohta searvat ja váikkuhit doaimmaide
(ovddidanságastallamiid, váhnenčoahkkimiid ja eará forumiid
bokte).

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

Mun dovddan iežan buresboahtimiin jearrat jearaldagaid ja
ovdanbuktit oainnuid doaimmaide.

Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.

Mun lean ožžon dieđuid ovdaskuvlla ulbmiliid ja bargovugiid birra

Jag uppplever att personalen på
förskolan bemöter mig på ett
respektfullt sätt.

Mun vásihan ahte ovdaskuvlla bargit dustejit mu árvvus atnimiin.

Jag upplever att jag på ett enkelt
Mun vásihan mun álkis vuogi mielde sáhtán digitálalaččat
sätt kan kommunicera digitalt med
gulahallat iežan máná ovdaskuvllain.
mitt barns förskola.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Leatgo dus eará oainnut jearaldatsuorggis maid háliidat
ovdanbuktit?

Ja

Juo

Nej

Ii

Vet ej/Vill ej svara

In dieđe/in hálit vástidit

Leatgo don ovddasteaddjin vealahuvvon go leat leamaš
oktavuođas ovdaskuvlla doaimmaiguin? Vealaheapmi mearkkaša
Har du som vårdnadshavare blivit ahte ovdaskuvlla bargiid mielas leat don leamašan váttislágan
diskriminerad i kontakt med
juoga man nu ládje dan čieža vealahansiva geažil, sohkabeali,
förskolan verksamhet?
sohkabeali rasttideaddji identitehta dahje dovddaheami,
čearddalaš gullevašvuođa, oskkoldaga dahje eará
oskuipmárdusa, doaimmashehttejumi, seksuála soju ja agi.
Kön

Sohkabealli

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Sohkabeali rasttideaddji identitehta dahje dovddaheapmi

Etnisk tillhörighet

Čearddalaš gullevašvuohta

Religion eller trosuppfattning

Oskkoldat dahje oskuipmárdus

Funktionsnedsättning

Doaimmashehttejupmi

Sexuell läggning

Seksuálalaš sodju

Ålder

Ahki

Vill ej uppge/Vet ej

In hálit almmuhit/In dieđe

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde dig
diskriminerad i kontakt med
förskolans personal?

Makkár dáin čieža vealahansivain ledje sivvan go don vásihit
vealahuvvon go ledjet oktavuođas ovdaskuvlla bargiiguin?

Ja

Juo

Nej

Ii

Vet ej/Vill ej svara

In dieđe/in hálit vástidit

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

Leatgo hupman dáhpáhusa birra du ovdaskuvlla bargiiguin?

Instämmer inte alls

Áibbas eará oaivilis
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Instämmer helt

Áibbas ovttaoaivilis

Vet ej

In dieđe

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

BIEBMODOALLU, LIHKADEAPMI JA DEARVVAŠVUOHTA

Jag är nöjd med informationen jag Mun lean duhtavaš dieđuiguin maid oaččun biepmu birra
får om maten på förskolan.
ovdaskuvllas.
Jag upplever att mitt barns
förskola serverar en varierad och
näringsrik mat.

Mun vásihan mu máná ovdaskuvla guossoha máŋggalágan ja
álbmás biepmu.

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Mun vásihan mu mánná movttiidahttojuvvo fysalaš doaimmaide.

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

Leatgo dus eará oainnut jearaldatsuorggis maid háliidat
ovdanbuktit?

ÖVRIGA FRÅGOR

EARÁ JEARALDAGAT

Har du några övriga synpunkter
som du vill framföra?

Leatgo dus eará oainnut maid háliidat ovdanbuktit?

Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av
Iskkadeami bohtosat meroštallojit leat gárvásat miessemánu
maj, ange din e-post om du vill få gaskamuttus, almmut iežat e-boastta jus háliidat maila bokte
information via mail när resultaten dieđuid go bohtosat gárvánit.
är klara.
K:210, S:7601, L:30
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