
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Vårdnadshavare till barn i grundsärskola 1-6

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 

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

1
Minusta tuntuu, että
lapseni saa apua
opettajiltaan, kun hän
sitä tarvitsee.

2
Opettajat osaavat
motivoida lastani
oppimaan.

3
Minusta tuntuu, että
lapseni kykenee
työskentelemään
luokkahuoneessa
rauhassa (toisin sanoen
tuntien aikana lapseni
kykenee keskittymään
tehtäviin ja harjoituksiin
sekä itsenäisesti että
ryhmässä).
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4 Miksi lapsesi ei kykene työskentelemään rauhassa luokkahuoneessa?
(Voit valita useita vaihtoehtoja.)

   Muut lapseni luokassa/ryhmässä olevat oppilaat häiritsevät
lastani 

   Muut oppilaat, jotka eivät ole lapseni luokassa/ryhmässä,
häiritsevät lastani 

   Lapsellani on keskittymisvaikeuksia 
   Lapsellani on vaikeuksia löytää paikka, jossa hän voi

työskennellä ilman häiriötä 
   Lapseni opettajat eivät pyydä häiritseviä oppilaita lakkaamaan

häiritsemästä muita 
   Koulun muut aikuiset eivät pyydä häiritseviä oppilaita

lakkaamaan häiritsemästä muita 
   Fyysinen ympäristö / tilat, esimerkiksi ilmastointi, lämmitys,

jäähdytys, ahtaat tilat, valo, melu 
   Muu syy 

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

5
Minusta tuntuu, että
opettajat kuuntelevat
minua ja lastani ja
ottavat näkemyksemme
huomioon.

6
Olen tyytyväinen siihen,
miten voi vaikuttaa
lapseni koulutyöhön.

7
Vanhempien ja
opettajien välisissä
keskusteluissa
keskustelemme
rakentavasti lapseni
oppimisesta ja
kehityksestä.

8
Minusta tuntuu, että
vanhempien ja
opettajien väliset
keskustelut käydään
tavalla, jonka lapseni
ymmärtää.

9
Minusta tuntuu, että
lapseni pitää koulusta.



10 Minusta tuntuu, että
lapseni tuntee olonsa
turvalliseksi koulussa.

 Kyllä Ei En osaa sanoa/en
halua vastata

11
Onko mielestäsi lastasi kohtaan
käyttäydytty huonosti
(kiusattu/ahdisteltu) koulussa?

Tarkoitamme tällä, että lastasi on nimitelty, kiusattu, hyljeksitty, tuupittu,
lyöty tai kohdeltu huonosti muulla tavalla. (Ajattele koko syyslukukautta
tähän päivään asti.)

12
Oletko kertonut kenellekään koulussa
työskentelevälle henkilölle siitä, että
mielestäsi lastasi kohtaan on käyttäydytty
huonosti?

 
Useita
kertoja
viikossa

Useita kertoja
lukukauden

aikana

Muutaman
kerran

lukukauden
aikana

13
Kuinka usein mielestäsi lastasi kohtaan
on käyttäydytty huonosti?

 Luokan 
oppilas

Koulun
toinen
oppilas

Lapseni opettaja Koulun toinen
aikuinen

14
Kuka on mielestäsi käyttäytynyt
huonosti lastasi kohtaan?

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

15
Olen tyytyväinen
lapseni kouluun.

16
Voin suositella lapseni
koulua.

17
Olen huomannut, että
lapseni käyttää
digitaalisia
työkaluja/apuvälineitä
(esim. tietokonetta,
tablettia, älypuhelinta,



älytaulua jne.)
koulutyönsä aikana.

18
Koulun tilat sopivat
hyvin lapseni tarpeisiin.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 Kyllä Ei
19

Käykö lapsesi iltapäiväkerhossa?

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

20
Lapseni saa
tarvitsemaansa apua ja
tukea.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

21
Lapseni iltapäiväkerho
tarjoaa mielekästä
tekemistä.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

22
Henkilökunta osaa
motivoida lastani
oppimaan.

Aamu- ja iltapäiväkerho



 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

23
Lapseni
iltapäiväkerhossa on
saatavilla rentouttavaa
ja rauhoittavaa
toimintaa.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

24
Henkilökunta kuuntelee
minua ja lastani ja ottaa
näkemyksemme
huomioon.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

25
Olen tyytyväinen siihen,
miten lapseni voi
vaikuttaa
iltapäiväkerhon
toimintaan.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

26
Vanhempien ja
opettajien välisissä
keskusteluissa
keskustelemme
rakentavasti siitä, mitä



lapseni tarvitsee
kehittyäkseen.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

27
Vanhempien ja
opettajien välisissä
keskusteluissa
keskustelemme
rakentavasti lapseni
kokemuksista
iltapäiväkerhossa.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

28
Lapseni pitää
iltapäiväkerhosta.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

29
Lapseni tuntee olonsa
turvalliseksi
iltapäiväkerhossa.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

30
Henkilökunnan jäsenet



kohtelevat lastani hyvin.

Aamu- ja iltapäiväkerho

 Kyllä Ei En osaa sanoa/en
halua vastata

31
Onko mielestäsi lastasi kohtaan
käyttäydytty huonosti
(kiusattu/ahdisteltu) iltapäiväkerhossa?

Tarkoitamme tällä, että lastasi on nimitelty, kiusattu, hyljeksitty, tuupittu,
lyöty tai kohdeltu huonosti muulla tavalla. (Ajattele koko syyslukukautta
tähän päivään asti.)

Aamu- ja iltapäiväkerho

 Kyllä Ei En osaa sanoa/en
halua vastata

32
Oletko kertonut kenellekään
iltapäiväkerhossa työskentelevälle
henkilölle siitä, että mielestäsi lastasi
kohtaan on käyttäydytty huonosti?

Aamu- ja iltapäiväkerho

 
Useita
kertoja
viikossa

Useita kertoja
lukukauden

aikana

Muutaman
kerran

lukukauden
aikana

33
Kuinka usein mielestäsi lastasi kohtaan
on käyttäydytty huonosti?

Aamu- ja iltapäiväkerho

 Oppilas lapseni
iltapäiväkerhossa

Aikuinen lapseni
iltapäiväkerhossa

34
Kuka on mielestäsi käyttäytynyt huonosti lastasi
kohtaan?

 

🙁
Olen
täysin
eri
mieltä

😀 Olen täysin samaa
mieltä

En osaa 
sanoa

35
Olen tyytyväinen



Lähetä vastaukset

lapseni
iltapäiväkerhoon.

36
Voin suositella lapseni
iltapäiväkerhoa.

37
Lapseni käyttää
digitaalisia
työkaluja/apuvälineitä
(esim. tietokonetta,
tablettia, älypuhelinta,
älytaulua jne.)
iltapäiväkerhossa.

 


