Ämnen och påståenden i enkäter till vårdnadshavare i förskolan
I det här dokumentet ser du vad vi ställer för frågor för att ta reda på hur
vårdnadshavare i förskolan upplever verksamheten.
Vi använder samma frågor som kommunerna runt omkring oss som ingår
Göteborgsregionen, GR.
För att få resultat för kommunen som helhet eller för en särskild förskola kan
du vända dig direkt till förskolan eller mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se.
Normer och värden
Jag upplever att mitt barn
•
•
•
•

trivs på förskola
känner sig tryggt på förskolan
känner den personal som möter dem på förskolan
ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera
varandra

Jag upplever att
•
•
•

personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet
förskolan stimulerar barnens samspel i grupp
barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etniskt tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning

Värdegrund och uppdrag
Jag upplever att
•
•
•
•

förskolan ger det stöd som mitt barn behöver
förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver
mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande
mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och inbjudande

Omsorg, utveckling och lärande
Jag upplever att
•
•
•

mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande
förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjligheter, att pröva
och utveckla vad de är bra på och vad de är intresserade av
mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
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Jag upplever att förskolan uppmuntrar mitt barns
•
•
•
•
•

språkutveckling och kommunikation
förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, exempelvis genom bild, form, rörelse,
sång, musik, dans, drama
matematiska tänkande för att undersöka och reflektera, exempelvis genom användande av
begrepp, form, mängd och sortering
förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen, exempelvis genom samtal om
kroppen, djur och natur eller genom olika experiment
förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

Barns inflytande och delaktighet
Jag upplever att
•
•

förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter
förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen

Förskola och hem
Jag upplever att
•
•
•
•

förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till exempel om
barnets mående, familjesituation eller utveckling
förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen
utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring mitt barns trivsel, utveckling
och lärande
jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter Jag känner mig
trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på förskolan

Helhetsomdöme
Jag är nöjd med mitt barns förskola.
Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare.
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