
Kundundersökning öppna förskolan  2021 ht  vt
Antal svar 24 100%

1 Hur gammalt är ditt barn som du brukar komma hit med? 
Du kan ange flera åldrar om du kommer hit med flera barn % Tot Antal svar
under ett år 9 38%
ett till två år 15 63%
tre år eller äldre 0 0% 24

2 Hur  ofta besöker du öppna förskolan?
svar %

Det här är första gången 0 0%
Någon eller flera gånger per vecka 19 79%
Någon eller några gånger per månad 5 21%
Mer sällan 0 0% 24
inget svar 0 0%

3 Vad tycker du är viktigast att den öppna förskolan ger? (Markera högst tre alternativ)
 svar  %

Att mitt barn får träffa andra barn 20 34%
Verksamhet som sångstund och skapande verksamhet m.m. 14 24%
Kontakter med andra vuxna 12 21%
Diskussioner med andra vuxna och förskolans personal 12 21%

58 58 *Antalet överstiger 24 då flera svarsalternativ  

4 Jag och mitt barn trivs på öppna förskolan  
1 mindre bra --- 4 bra

1 2 3 4
0 0 3 21 24

0% 0% 13% 88%



5 Tycker du att innemiljön på öppna förskolan är tillräckligt stimulerande för ditt barn?
1 2 3 4 inget svar

0 0 4 20 0 24

0% 0% 17% 83% 0%

6 uteverksamheten är ett viktigt inslag i öppna förskolan.. 
1 2 3 4 vet ej

2 4 5 9 4 24

8% 17% 21% 38% 17%

7 Om du skulle behöva, känner du att du kan be om råd och stöd utav våra förskollärare.
ja nej vet ej 
24 0 24

100% 0% 0%

8 Jag vill ha mer inflytande över öppna förskolans verksamhet
ja nej inget svar

1 20 3 24

4% 83%

9 Är du nöjd med öppna förskolans öppettider?
ja nej inget svar

20 2 2 24
83% 8% 8%



Hur fick du information om att öppna förskolan finns?
10 hemsida 15 63% MVC 0 0%

BVC 8 33% Annat 1 4% 24

11 Saknar du som vuxen besökare något på öppna förskolan?
ja nej vet ej 

4 19 1 24
17% 79% 4%

Kommentarer se nedan

fråga 4
Jag och mitt barn trivs på öppna förskolan
Kul med andra barn
Lokalen är fantastiskt rolig. Personalen är GULD!
Trevlig personal, bra lekutrymmen och tillgänglighet till skapande
Stora lokaler, känns hemtrevligt, barnvänligt
Bra pedagoger
Gemenskap, glad personal
Vi blir alltid varmt välkomnade av personal och andra föräldrar
Supertrevlig miljö och personal
Trevlig, kompetent personal. Fin, rymlig lokal med olika saker som mina barn gillar.
Att träffa andra och se sitt barn leka
Skulle uppskatta pysselstunder och hemgjorda leksaker
Frihet för barn att göra vad de vill
Lekfull miljö
Bra personal och möjlighet till olika aktiviteter
Enkelt att delta, känns öppet och välkommet



fråga 5 Tycker du att innemiljön på öppna förskolan är tillräckligt stimulerande för ditt barn?
Bollhav
Digitalt akvarium eller helst ÄKTA
Väldigt skönt som förälder att kunna "släppa barnen fritt". Risk att riva något hemma.

Fråga 6 Uteverksamhet är ett viktigt inslag i öppna förskolan
Kanon att lära sig leka ute blandat med inne
Anslutande uteplats med cyklar etc
Bra att finns, dock inte deltagit särskilt ofta p g a kyla

fråga 7 Om du skulle behöva, känner du att du kan be om råd och stöd utav våra förskollärare.
Dom är Bäst! Fått mycket stöd av dom
Kompetent personal
De är mycket hjälpsamma, men inte påträngande
Bra personal och enkelt att ha dialog med.

fråga 8 Jag vill ha mer inflytande över öppna förskolans verksamhet
Förslag på inköp vid omröstning

fråga 9 Är du nöjd med öppna förskolans öppettider?
Kanon att det ens är öppet. Hade velat ha mer inomhus för äldre under vintern. Men förstår att det är svårt.
Ja, men hade önskat att man kunde välja om man ville vara inne på måndag och fredag:-)
Men det är bara en egen önskan då tre dagar inne känns lite lite
Bra att det finns variation
Ja, under oständigheterna är det toppen t o m
Bra på fm, för kort på em - blir svårt att hinna pricka in med sov & mat
Pandemin förhindrade inomhustider
Uteverksamheten börjar kl 10, vilket är nära sovstunder. Det kunde börja tidigare eller vara endast på eftermiddagen för att man ska kunna ha med ett piggt barn.
Uteverksamheten borde läggas inomhus och samma upplägg som annars. Kanske förbokad (ca 14 dgr varsel utedag ibland?)



fråga 10 Hur fick du information om att öppna förskolan finns?
Andra föräldrar. Familj rekommenderat. Tips från kompis. Mamma kände till sedan tidigare. Googlade. Kände till sedan tidigare. Kontakter. Kompis. 

fråga 11 Saknar du som vuxen besökare något på öppna förskolan?
Mer fika! (Synd med corona:()
Möjlighet att köpa barnmat/klämmisar, även fikabröd
Möjlighet att köpa lite fika och barnmat när man glömt skulle ju vara drömmen
Lite mer stora och små klossar
Enklare kiosk. Kunna köpa klämmis/WASA knäcke

Övriga synpunkter
Älskar Öf. Känner att jag som vuxen har en plats där jag syns och får ett socialt utbyte. Ibland besöker vi för att jag ska få prata med ledarna, dom har blivit mina vän                       
Ni är toppen:-)
Stort tack för allt ni gör
Susanne och Carolinee är riktiga stjärnor. Väldigt väkomnande och man känner sig vä    sig väldigt "sedd" och inkluderad!
Kanonverksamhet! Tack för ett bra jobb.
Bra jobbat!
Tycker att Caroline och Susanne är SÅ härliga och de gör det trevligt att komma till öppna förskolan
Toppenbar personal, alltid trevligt att komma hit!



     v var möjliga.









                                 nner under fl i pandemin. Vilka kvinnor ni anställt, dom är fantastiska! Min son älskar också ÖF och jag ser hur han utvecklas!
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