
Föräldraenkät Arjeplogs förskola 2018 

 
Exempel på kommentarer: 

• Tack vare personalen 
• Man kan aldrig  veta vad som händer under dagen 
• Vi älskar våra förskolepedagoger! 
• Duktig personal och fin verksamhet. 
• Då ordinarie personal är på plats känner jag mig tryggare, men det är ofta jag får 

lämna in 1,5-åring till någon hon inte känner. Jag anser också att det är för lite 
personal. 

• Har ingen anledning till att känna mig otrygg 
• Fröknarna är fantastiska, ger en känsla av god kunskap o de är troligen utbildade, 

kreativa. Så att lämna känns tryggt. Varför den inte får full pott är endast att det 
många barn o vissa behöver mer tillsyn. 

• Inte till all personal. 
• Ja! Alla är så trevliga och har ett fint bemötande. Det känns personligt. 
• Känner mig helt trygg med personalen på mitt barns avdelning, dock känns det lite 

mer osäkert med personal på andra avdelningar. 
• Känner mig trygg med personalen på månen, dom är mycket omtyckta av sonen och 

även av oss föräldrar. 
• Det är mycket bra fröknar. 
• Dålig uppsikt över barn inom och utomhus. Det är för lätt för barn att komma utanför 

grindar/staket, även här brister i uppsikt av barn. 

 

  



 

Exempel på kommentarer: 

• Inkluderande arbetssätt hos personalen. 
• Mitt barn trivs jättebra på förskolan och, vad jag förstått, leker med alla. 
• Absolut! 
• Bättre nu! 
• Alltid glad och nöjd efter att ha kommit hem från förskolan 
• Tror dom har en god kontakt med barnen, men kan säkert bli bättre. 
• Svårt eftersom han varit ledig så mycket… 
• Eftersom han är 15h så är de ju klart att han inte är lika delaktig i gruppen som när 

han var där heltid. 
• Vill gärna till förskolan och tjatar om att åka dit. 

 

 



Exempel på kommentarer: 

• Om jag frågat, säkert 
• Nej, inte direkt. Upplever inte att den ansvariga på avdelningen är särskilt engagerad. 

Får ofta höra att det varit en bra dag men sällan eller aldrig någon info angående vad 
de jobbar med eller sånt! 

• Kanske nångång??? 
• Bra info via månadsbrev. 
• Det tror jag, men kanske unna upprepas ibland. Vid inskolningen fick vi information o 

lite i veckobreven. 
• Vi får bra info på utv. Samtal, veckobrev och vi blir alltid bra informerade vid 

hämtning eller lämning. 

 

 

 

Exempel på kommentarer: 

• Flexibilitet finns i hög utsträckning 
• Nja, ett föräldramöte ger inte speciellt mycket till inflytande samt att det varit dåligt 

med information om vad som faktiskt händer på avdelningen, dvs. veckobrev eller 
dyl. 

• Önskar flera föräldramöten. 
• Jag har inte haft någon kontakt angående nåt möte eller samtal. 
• Absolut! Och väldigt lätt att prata med fröknarna. 

 



 

 

Exempel på kommentarer: 

• Det har blivit bättre sedan jag påpekat problemet. Tidigare fått svar som "Vi säger ju 
om det varit några problem", på frågan "Hur har dagen varit?" Jag frågar ju för att få 
veta både bra och dåligt, inte bara om det varit problem. 

• De är svårt att kunna prata med barnets pedagoger vid lämning och hämtning då det 
oftast är pedagoger från andra avdelningar vid lämning och hämtning 

• Beror vissa gånger vilka personer som arbetar, vissa är duktigare på att möta se 
barnen vid lämning. 

• All personal har koll på de barn som är kvar. 
• Jag älskar våra fröknar. Dom är alltid glada o välkomnande. Dom säger alltid Hej o 

hejdå på ett bra sätt. 
• Har delvis fungerat. 
• Tycker att det behövs efterfrågan från min sida. Personal verkar tycka att inget info 

innebär att det har inte varit några incidenter. Jag är dock mycket nyfiken om vad 
barnet och gruppen har gjort i större allmänhet. 

• Superbra kommunikation. Månens personal är rak och ärlig och det uppskattar vi. 
• Ofta vet ingen om barnet ätit el inte eftersom dom ej suttit vid det bordet som 

barnet. Man hör sällan vad som gjorts under dagen. Bättre kommunikation mellan 
personalen behövs. Hade velat ha ett veckobrev där det står vad planen för nästa 
vecka är 

• Det är sällan man får veta hur dagen har varit och vad dom har gjort under dagen. 
• Ibland är inte ordinarie personal närvarande vid hämtning och information har 

missats att vidarebefordras vidare. Händer dock sällan. Kanske 10 gånger per år. 

 



 

Exempel på kommentarer: 

• Jag vet inte. 
• Nej 
• Definitivt inte 
• Inte upplevt eller fått nån antydan om det från barnet. 
• Har gjort 
• Upplever inte att han utsätts på något sätt, han nämner inte heller något som skulle 

kunna vara diskriminerande. 

 

 

 



Exempel på kommentarer: 

• Jag litar på att personalen skulle informera mig om så var fallet. 
• Jag vet inte. 
• Inte vad jag vet. 
• Jag hoppas inte det, men mitt barn har ibland ett väldigt hårt sätt att markera när 

hon är sur eller irriterad. 
• Handlar iofs inte om diskriminering eller kränkning, men vi hör ibland att hon nämner 

att vissa kompisar blivit uteslutna, men ofta för att "vi ville inte leka med **** ". 
Försöker prata mycket hemma om att vara en bra vän och låta alla vara med. 

• Om det vore så hoppas jag verkligen att vi föräldrar blir informerade så att vi kan 
arbeta på problemen tillsammans. 

• Jag hoppas verkligen inte att han utsätter någon, men jag tycker att personalen 
berättar om något hänt så jag tror inte han gör de. 

 

 

Exempel på kommentarer: 

• Jag är jättenöjd med utemiljön, men tycker att innemiljön lämnar en del att önska. 
Kan tycka att avdelningarna är väl små för 13 barn och fyra personal. Ytan bjuder inte 
direkt in till ben som är fulla med spring. 

• glada och trevlig personal 
• Lokalen och utrymme är super 
• Varierade leksaker och projekt. 
• Jag tycker Arjeplog har en jättefin förskola. Framförallt gården där ute! 
• Utemiljön är fantastisk! Grillkåtan, kullarna, odlingarna, lekplatserna, allt. 
• Inte avdelningen. 



• För stor åldersskillnad på vår avdelning, de äldre barnen behöver mer stimulans. Små 
barn förväntas ofta vara små konstnärer redan från det dom börjar förskolan 
eftersom det är så mkt fokus på skapande. Tror att detta kan vara roten till mkt kaos 
som finns på förskolan. Hade behövts mer lekar mm som är styrda av en vuxen, helst 
även en pedagog. Känns ibland att barnen släpps vind för våg, de vuxna är lite rädda 
att säga åt barnen, om någon gör fel/är stojig, så upplever jag det. 

• Vårt barn trivs jättebra. 

 

Har du andra idéer om hur vi kan förändra och förbättra barnens vardag på 
förskolan? 

• Bättre mat som dom äter så dom orkar med hela dagen (2) 
• Mer utelek! 
• Inte så många nya fröknar 
• Att låta föräldrarna sköta mer. Ska man gå efter allmäntillstånd vid sjukdom till 

exempel så vet nog jag som mamma bäst. Har ändå blivit hemskickad och suttit med 
friska barn hemma. Självklart ska man vara hemma vid sjukdom men någon gräns får 
det vara. 

• Mer personal och framförallt utbildad personal! 
• Har tyvärr inga tips, men ni gör ett superjobb! 
• Mitt enda orosmoment är bitande/nypande barn på avdelningen som gör att jag 

känner en undran om personalen räcker till eller om det är för stora grupper. Mitt 
barn älskar att vara på förskolan, men har ibland antytt att han är rädd för vissa barn.  

• Satsa på kurser utbildningar om vissa problem som kan uppstå i grupper av barn, god 
gemenskap för fröknar avdelningar emellan som kan utbyta erfarenheter, söka nya 
trender inom barnpedagogik i utbildande syfte - mest som inspiration... 

• 4-årsverksamhet. 
• Det är en mycket bra förskola där mina barn trivs mycket bra. 
• Lär de större barnen att ta mer ansvar (tex ett akvarium att ta hand om) att dom får 

känna sig stora och utvecklas, ha mer stimulerande spel på avdelningen så att få lära 
sig umgås/förlora/vinna/peppa varandra, ta vara på vår fina natur (tänker inte på 
förskolans uteplats) dvs mer promenader ute i naturen, baka sitt eget bröd, ha ett 
litet snickeri för de större barnen 

• Större lokaler 


