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1 – stämmer inte alls. 4 – stämmer mycket bra.

Vi känner oss absolut trygga. Personalen som jobbar på morgonen visar att de känner barnen
från olika avdelningar och vet vad barnen vill på morgonen och vilka behov de har.
Första inskolnings vecka och vi känner oss trygga att lämna våran dotter på förskola
Inde stora hela men när de är vikarier som jag inte vet något om eller ens om de är en vikarie
så blir jag otrygg.
Våra pedagoger möter alltid upp i hallen på morgonen vilket känns tryggt!
Ja, Har aldrig några tveksamheter att lämna barnet på förskolan.
Känner mig trygg men självklart är man som förälder alltid lite orolig i ibland.
Hyfsat, men alltid lite otryggt med många barn i förhållande till vuxna. Sett flera situationer
ute på gården som kunnat sluta illa och ingen uppsyn över barnen.
vänskaplig miljö, dock brister i kompetens som minskar tyggheten
Allt för ofta är det ingen fröken ute trots att en massa barn är ute
Aldrig upplevt oro i samband med nuvarande barn i förskolan.
Litar fullkomligt på personalen.
Vi känner stort förtroende för personalen.
Mitt barn trivs bra med alla kompisar
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Supert med barn i samma ålder i gruppen
Nu har vi inte varit på förskolan länge men hon verkade trivas
Barnet trivs jätte bra på förskolan. Han kommer hem och vill med iver berätta om allt roligt
som varit under dagen.
För det mesta känns det så
Det är precis på gränsen med 15-timmars. Blir fort bakslag vid minsta lilla frånvaro.
Trivs med de andra barnen
Alltid delaktig i både pedagogers och övriga barns lekar.
Sedan flytten till solen har det bara blivit bättre för mitt barn. Han stortrivs.
Vårt barn är alltid glad och förväntansfull när hon ska gå till förskolan.
Mitt barn trivs bra på förskolan och pratar en del om kompisarna hemma. Dock upplever jag
att det ofta är konflikter på avdelningen.
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Inte än
Inte varje vecka
Ja, både via informationsbrev och utvecklingssamtal
Information kring det är bristfällig, utvärderas ej och följs inte upp, och innehåll och arbetssätt
redovisas inte för föräldrar i relation till målen, så det är svårt att förstå hur de egentligen
jobbar
Absolut, via mejl och utvecklings samtal
Ingen information angående arbetssätt eller eller hur de arbetar med konflikter, som är vanligt
förekommande.
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Alltid inbjuden till båda
Vi känner att vi även alltid kan prata med personalen om det är något utöver dessa möten.
Önskemålen vi la fram kunde de inte alls tillmötesgå. Varken förslag på föräldramötet eller
utveckligsamtal. Tvärstopp. Exempelvis, så får vårt barn inte följa med något annat barn från
avdelningen hem, om det inte är tillsagt vid lämning, oavsett om föräldrar kommit överens
under dagen.
I den mån vi själva vill.
Skulle vara kul att få veta lite mer i infobreven och inte bara pekpinnar vad vi som föräldrar
ska komma ihåg och göra tex stängningsdagar, märka kläder osv osv. Än så länge har mitt
barn på Solen aldrig varit på utflykt med ryggsäck tex. Det kan jag sakna =)
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Får god information om hur dagen har varit
Vissa dagar så kommer ej personalen och pratar utan verkar mest besvärad
Med vissa fröknar, inte alla. Kan vara svårt när det är vikarier att få information.
För det mesta, vid undantagsfall vet eftermiddagspersonalen inte om det har hänt något under dagen på
barnets ordinarie avdelning.
Tycker personalen är jättebra på att möta upp och tala om hur dagen varit när man hämtar, samt att
möta när man lämnar och trösta om nåt av barnen blir ledsen.
Rörigt och stressigt på morgonen, bättre vid hämtning.
Med de flesta fröknar. Men har bemötts illa fler gånger med kommentarer om dåligt föräldraskap och
andra personliga angrepp, vilket försämrar kommunikationen kring barnet, då man inte vågar säga vad
som helst.
Ibland kommer ingen och möter och ibland finns det personal fast det känns som att det inte finns ett
engagemang, tex att det är svårt att få ut ett hej eller gomorron. Oftas är det bra
Vilken kommunikation!?
De har alltid tid att hälsa och vid hämtning ta en kortare resumé över dagen.
Blir alltid mött av en personal vid både hämtning och lämning.
Endast lite svårt att få veta hur barnets dag varit om man hämtar sent, inte alltid personalen som är
kvar vet (barnets humör, hur det har ätit, sömn etc). Finns det ngt sätt at göra det på så att
informationen finns oavsett när man hämtar vore det toppen :)
Upplever att delar av personalgruppen inte är speciellt engagerade när vi kommer på morgonen. Man
får liksom dra ut ett hej/godmorgon. Vid flertalet tillfällen här mitt barn inte blivit uppmärksammad
förrän jag klivit in på avdelningen vid lämning!

Sida 6 (9)
Sammanställt 2019-03-27

1 – stämmer inte alls. 4 – stämmer mycket bra.

Inget jag fått till mig
Det har varit några incidenter mellan vårt barn och något annat barn men då har vi alltid tagit
det med personalen och det har slutat.
Hur tänkte ni svaret här? Poäng 4, att det "Stämmer mycket bra" att barnet utsätts för
diskriminering? Hur ni än har tänkt poängen så Upplever jag INTE att barnet utsätt för
diskriminering eller kränkande behandling.
Det hoppas jag verkligen inte
Jag är mycket stolt över våra fröknar på avdelningen och jag litar fullt ut på att deras
hantering av situationer är bra.
Om så vore fallet skulle mitt barn på ett lr annat sätt tala om det. Vilket vi då skulle prata med
personalen om på en gång.
Jag upplever att det är mycket konflikter på avdelningen. Vet inte hur de arbetar för att då
bukt på problemen.
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Upplever INTE att mitt barn utsätter någon annan för diskriminering eller kränkande
behandling.
Är nog lite för liten för att medvetet göra något sådant.
Är fullkomligt övertygad om att personalen skulle meddela oss om så var fallet.
Svårt att veta då man inte är där, men har inte fått några indikationer på att så är fallet
Som i ovanstående svar, jag upplever att det är mycket konflikter.
Förekommer säkert hårda ord ibland
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Ser tydligt att miljön har varit fokusområden och har utvecklats under tiden vårat barn har gått
på förskolan
Utegården är fantastisk, innemiljön är helt okej.
Mitt barn har haft svårt att ta för sig, våga göra nya saker och utvecklas när hon är rädd för att
behöva sitta på en stol om hen gjort något fel.
Med många stationer stimuleras skapandet och leken.
På solen är det en fantastisk miljö, stort och flera rum med olika aktivitetsmöjligheter.
Utemiljön är också super.
Fina lokaler med rikt lekinnehåll. Variationsrikt,
Ja, både utomhus och inne. Leksaker och material finns så att barnen lätt kommer åt. Tycker
också det är lagomt med leksaker framme, så det inte känns kaotiskt.
Kan väl tycka att Solen har en tråkig gård
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