Föräldraenkät 2014
Torsö Förskola
Varmt tack för ditt deltagande i enkäten. Resultaten ligger med som grund
hur vi vidare utvecklar Torsö Skärgårdsskola
Ett medelvärde presenteras för olika områden och maxvärdet är 10,0.
Svarsfrekvens förskolan: 69,2 %.
De frågor som tillsammans bildar ett medelvärde finns att läsa längre ner.

Medelbetyg för respektive frågeområde
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Trivsel
Hur ditt barn trivs i förskolan?
Hur ditt barn trivs med personalen?
Hur dit barn trivs med kamraterna?
Trygghet
Hur tryggt ditt barn tycks vara med kamraterna?
Ditt barns möjligheter till stabil kontakt med någon eller några i personalen?
Personalens förmåga att uppmärksamma otrygghet hos ditt barn?
Hur trygg du är som förälder när ditt barn är i förskolan?
Bemötande
Hur du bemöts av personalen i förskolan?
Hur man beaktar dina synpunkter?
Hur ditt barn bemöts av personalen
Förutsättningar för lärande
Vad gäller att ditt barn får tillräckligt stöd i sin utveckling?
Personalens förmåga att skapa lugn och ro?
Hur personalen jobbar med förskolans värdegrund (demokrati, jämställdhet, solidaritet, ansvar, mångfald)?
VAD ditt barn lär sig?
HUR ditt barn lär sig (varierande arbetssätt, olika tekniska hjälpmedel, mm)?
Hur ditt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras?
Ditt barns möjligheter att leka?
Hur mycket ditt barn får vistas utomhus

Säkerhet
Vad gäller säkerheten i lokaler och med utrustning?
Säkerheten utomhus?
Delaktighet och inflytande
HUR du får information om verksamheten i förskolan?
VILKEN information du får om verksamheten i förskolan?
Din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Hur personalen samarbetar med dig angående ditt barns utveckling och lärande?
Hur nöjd är du med HUR utvecklingssamtalet genomförts (om du haft utvecklingssamtal)?
Hur nöjd är du med informationen om VART du skall vända dig med synpunkter och klagomål på förskolan
Förskolemiljön
Lokaler (utformning, funktion?)
Utrustning för lek, lärande och skapande?
Utrymme för lugn och ro?
Utemiljö?
Måltider
Hur trivsamma måltiderna i förskolan är för ditt barn?
Den mat som serveras i förskolan?

