Datum

2019-06-17

Brukarenkät – Kooperativ Torsby kommun 2019
Medelvärden för varje påstående.
Skala 1-4 där 4 betyder ”Stämmer helt och hållet” och 1 betyder ”Stämmer inte alls”.
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Trygghet och trivsel
Jag upplever att mitt barn tycker om att gå till
förskolan (I experience, that my child enjoys going to
preschool)
Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg för mitt
barn (I experience, that the preschool is entirely safe
for my child)
Jag upplever att förskolan i sin helhet är säker för mitt
barn (I experience, that the preschool is entirely secure
for my child)
Jag kan rekommendera mitt barns förskola (I would
absolutely recommend this preschool to others)
Utveckling och lärande
Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och
dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar
till lek, utveckling och lärande (I experience that the
pedagogic environment (concerning material and its
availability) at preschool encourages playing,
development and learning)
Jag har fått information om förskolans mål och
arbetssätt (I have received information about the aim
and working methods in preschool)
Jag har fått information om förskolans verksamhet (I
have received information about the work activity in
preschool)
Jag upplever att personalen utformar verksamhetens
innehåll efter barnens behov och intressen (I
experience that the staff work out the contain of
activity due to the children’s need and interest)
Jag upplever att mitt barns lärande dokumenteras och
följs upp (I experience that my child's learning is
documented and followed up)
Jag upplever att mitt barn lär sig mycket i förskolan (I
experience that my child learns a lot at preschool)
Normer och värden

Catarina Björklund
förskolechef
Besöksadress

Norra Industrigatan 14, Torsby

Torsby kommun
67. Kansliet för
förskoleverksamhet
685 80 Torsby

073-271 21 31 mobil
0560-160 00 växel

catarina.bjorklund@torsby.se
bun@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt
barn på ett respektfullt sätt (I experience that the staff
at preschool treat my child in a respectful way)
Jag upplever att personalen bemöter mig, som
vårdnadshavare, på ett respektfullt sätt (I experience
that the staff treat me, as a guardian, with respect)
Jag upplever att personalen arbetar aktivt för att
förhindra kränkningar (I experience that the staff
actively works to prevent all kind of violation)
Jag upplever att flickor och pojkar ges samma
förutsättningar på mitt barns förskola (I experience
that girls and boys are given the same pre-conditions
at our preschool)

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,5

3,7

3,7

3,7

3,6

3,7

3,8

3,7

3,8

3,9

3,7

Medelvärde av samtliga påståenden
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Samverkan med hemmet
Jag upplever att utvecklingssamtalen har ett bra
innehåll (I experience that the development speeches
have an appropriate content)
Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande
(genom t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöten och
andra forum) (I have the possibility to take part in and
influence (by for instance the development speeches,
parents’ meeting and other meetings))
Kost, rörelse och hälsa
Jag upplever att mitt barns förskola serverar varierad
och näringsrik mat (I experience that preschool serve
varied and nutritious food)
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska
aktiviteter (I experience that my child is encouraged to
physical exercises
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