
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Elever i fritidsklubb

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 Kille Tjej

Annan
könstillhörighet
(om du är eller

känner dig
tillhöra annat

kön än tjej eller
kille)

Vill ej 
uppge

1
Är du kille eller tjej?

 
🙁
Instämmer
inte alls

😀 Instämmer helt Vet ej

2
Jag får stöd och hjälp om jag
behöver.

3
Min fritidsklubb erbjuder bra
aktiviteter.

4
På min fritidsklubb finns det
möjligheter till avkoppling och
lugna aktiviteter.

5
Jag tycker att det är en god
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arbetsmiljö på fritidsklubben.

6
Jag tar mitt ansvar för att bidra till
att det ska bli en god arbetsmiljö på
fritidsklubben.

7
Jag kan föra fram min åsikt och blir
lyssnad till (tex på klassråd).

8
Jag får vara med och bestämma om
de aktiviteter vi har på
fritidsklubben.

9
Jag trivs på min fritidsklubb.

10
Jag känner mig trygg på min
fritidsklubb.

11
Personalen bemöter mig på ett bra
sätt.

 Ja Nej
Vet

ej/Vill
ej svara

12
Upplever du att du har blivit illa behandlad på din
fritidsklubb?

Med det menas att du har blivit kallad elaka saker, retad, utfryst, hotad, knuffad,
slagen eller illa behandlad på annat sätt. (Tänk på hela höstterminen fram till nu)

13
Har du berättat för en vuxen på fritidsklubben att du
upplever att du har blivit illa behandlad på din
fritidsklubb?

 

Flera
gånger

i
veckan

Fler gånger per
termin

Några
enstaka
gånger

per
termin

14
Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad?

15
Av vem upplever du dig illa behandlad?

   Elev på min fritidsklubb 
   Vuxen på fritidsklubben 



Skicka svar

 🙁
Instämmer
inte alls

😀 Instämmer helt Vet ej

16
Jag är nöjd med min fritidsklubb.

17
Jag kan rekommendera min
fritidsklubb till en kompis.

 


