
FÖRÄLDRAENKÄT 2014; SOLHÄLLAN

Frågeområden Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Normer och värden

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 75% 25%

Personalen bryr sig om mitt barn 94% 6%

Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa 94% 6%

Utveckling och lärande

Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen 56% 25% 13% 6%

Mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan 94% 6%

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 88% 6% 6%

Jag får information om hur mitt barn utvecklas 81% 19%

Jag är nöjd med den information jag får om verksamheten i förskolan 88% 13%

Utemiljön i förskolan är stimulerande 81% 19%

Innemiljön i förskolan är stimulerande 69% 31%

Barnens ansvar och inflytande

Mitt barn lär sig fungera i grupp 88% 13%

Mitt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan 75% 6% 19%

Mitt barns tankar och idéer tas till vara 38% 44% 6% 13%

Förskola och hem

Jag känner mig välkommen när jag kommer till förskolan 69% 31%

Personalen i förskolan är intresserad av mina synpunkter och åsikter 56% 38% 6%

Jag känner till målen som styr verksamheten 44% 38% 19%

Jag känner mig trygg med mitt barns omvårdnad på förskolan 75% 25%

Jag känner mig delaktig i planeringen av mitt barns utveckling och lärande 13% 63% 25%

Jag upplever utvecklingssamtalen som meningsfulla 69% 25% 6%

Jag är nöjd med hur jag får information om verksamheten i förskolan 100%

Jag är nöjd med det inflytande jag har i förskolan 75% 13% 13%

Maten i förskolan

Mitt barn tycker om den mat som serveras 19% 75% 6%

Maten är anpassad till mitt barns ålder 6% 56% 13% 25%

Måltiderna är varierande 19% 69% 13%

Jag känner mig nöjd med de måltider som serveras 25% 56% 13% 6%

Förskolan i sin helhet Medelpoäng

Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola? 9,3

Hur väl uppfyller ditt barns förskola de förväntningar du hade innan barnet började 

där?
9,5

Föreställ dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns 

förskola kommer?
8,2

År 2014 2013 2012 2011 2010

Nöjd föräldraindex (NFI) 89 93 90 86 87

Svarsfrekvens 32%

FÖRÄLDRAENKÄT 2014; SMULTRONSTÄLLET

Frågeområden Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Normer och värden

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 68% 26% 5%

Personalen bryr sig om mitt barn 89% 11%

Kommentar



Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa 61% 28% 11%

Utveckling och lärande

Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen 53% 35% 12%

Mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan 76% 18% 6%

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 59% 41%

Jag får information om hur mitt barn utvecklas 59% 35% 6%

Jag är nöjd med den information jag får om verksamheten i förskolan 63% 19% 13% 6%

Utemiljön i förskolan är stimulerande 65% 35%

Innemiljön i förskolan är stimulerande 41% 59%

Barnens ansvar och inflytande

Mitt barn lär sig fungera i grupp 88% 12%

Mitt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan 53% 18% 29%

Mitt barns tankar och idéer tas till vara 47% 18% 12% 24%

Förskola och hem

Jag känner mig välkommen när jag kommer till förskolan 65% 35%

Personalen i förskolan är intresserad av mina synpunkter och åsikter 65% 29% 6%

Jag känner till målen som styr verksamheten 47% 24% 18% 12%

Jag känner mig trygg med mitt barns omvårdnad på förskolan 82% 18%

Jag känner mig delaktig i planeringen av mitt barns utveckling och lärande 35% 29% 24% 6% 6%

Jag upplever utvecklingssamtalen som meningsfulla 93% 7%

Jag är nöjd med hur jag får information om verksamheten i förskolan 59% 12% 18% 6% 6%

Jag är nöjd med det inflytande jag har i förskolan 59% 29% 12%

Maten i förskolan

Mitt barn tycker om den mat som serveras 47% 41% 12%

Maten är anpassad till mitt barns ålder 41% 24% 12% 6% 18%

Måltiderna är varierande 59% 24% 6% 6% 6%

Jag känner mig nöjd med de måltider som serveras 59% 29% 6% 6%

Förskolan i sin helhet Medelpoäng

Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola? 8,8

Hur väl uppfyller ditt barns förskola de förväntningar du hade innan barnet började 

där?
9,1

Föreställ dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns 

förskola kommer?
7,9

År 2014 2013 2012 2011 2010

Nöjd föräldraindex (NFI) 85 80 73 75 72

Svarsfrekvens 32%

FÖRÄLDRAENKÄT 2014; STORMHATTEN inkl. VITA SKOLAN

Frågeområden Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Normer och värden

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 62% 38%

Personalen bryr sig om mitt barn 62% 38%

Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa 31% 46% 23%

Utveckling och lärande

Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen 15% 31% 23% 31%

Mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan 46% 46% 8%

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 31% 31% 15% 23%

Jag får information om hur mitt barn utvecklas 38% 38% 23%

Kommentar



Jag är nöjd med den information jag får om verksamheten i förskolan 45% 55%

Utemiljön i förskolan är stimulerande 62% 38%

Innemiljön i förskolan är stimulerande 31% 54% 15%

Barnens ansvar och inflytande

Mitt barn lär sig fungera i grupp 38% 46% 15%

Mitt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan 23% 23% 54%

Mitt barns tankar och idéer tas till vara 23% 23% 8% 46%

Förskola och hem

Jag känner mig välkommen när jag kommer till förskolan 62% 38%

Personalen i förskolan är intresserad av mina synpunkter och åsikter 31% 38% 8% 23%

Jag känner till målen som styr verksamheten 23% 54% 23%

Jag känner mig trygg med mitt barns omvårdnad på förskolan 31% 62% 8%

Jag känner mig delaktig i planeringen av mitt barns utveckling och lärande 46% 38% 15%

Jag upplever utvecklingssamtalen som meningsfulla 57% 29% 14%

Jag är nöjd med hur jag får information om verksamheten i förskolan 54% 46%

Jag är nöjd med det inflytande jag har i förskolan 8% 46% 15% 31%

Maten i förskolan

Mitt barn tycker om den mat som serveras 31% 46% 15% 8%

Maten är anpassad till mitt barns ålder 8% 31% 23% 8% 31%

Måltiderna är varierande 31% 54% 15%

Jag känner mig nöjd med de måltider som serveras 8% 62% 8% 8% 15%

Förskolan i sin helhet Medelpoäng

Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola? 7,8

Hur väl uppfyller ditt barns förskola de förväntningar du hade innan barnet började 

där?
8,3

Föreställ dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns 

förskola kommer?
6,2

År 2014 2013 2012 2011 2010

Nöjd föräldraindex (NFI) 69 70 67 68 62

Svarsfrekvens 20%

Kommentar


