Föräldraenkät 2015
81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud
av aktiviteter som erbjuds?
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Uppfattar du/ni att ert/era barn trivs på Melliz?
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Upptattar du/ni att ert/era barn känner sig trygga på
Melliz?
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Är du/ni nöjda med öppettiderna under skolveckor?
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Är du/ni nöjda med öppettiderna på skollov?
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Är du/ni nöjda med den information du/ni får från Melliz
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Skulle du/ni som förälder vilja ha mer inflytande över
verksamheten på Melliz, dvs mer än att utse styrelsen vid
årsmötet?
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Skulle du/ni rekommendera Melliz till andra familjer?
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Har du/ni några synpunkter på hur verksamheten kan förbättras eller
utvecklas?
Här har vi valt att redovisa ett utdrag av kommentarerna samt även givit respons till dem.
Vet att verksamheten styrs av elevernas tankar och önskemål. Men funderar lite över
om det går att styra barnens aktiviteter lite mer, det blir väldigt lätt könsuppdelat enligt
traditionella könsstrukturer. (vilket blev rätt tydligt under sikta mot stjärnorna tex.).
Utmana givna roller lite mer.

Vi jobbar för fullt med detta och det går sakta men säkert framåt. SMS-T 2015 ökade antalet
killar med artistuppdrag och samtidigt ökade antalet tjejer som tekniker och roddare.
Hej! Ni är verkligen så bra och min son trivs jättebra Det enda jag saknar är
information om schemat, vad ni planerar, inför loven vilka tider som gäller osv. Annars
är allt super!
Varje vecka uppdateras kalendariet på hemsida med vilka aktiviteter som kommer följande
vecka. Inför loven kommer lovlappar ut i god tid innan anmälningstidens deadline 3 veckor
innan första lovdagen. Lappen finns både på hemsida och på disken utanför Mellizlokalen.
På lappen står alltid vilka aktiviteter som gäller under lovet och ungefärliga tider som vi är
åter på Melliz om vi lämnar lokalen för dagen.
Lokalerna och möblerna verkar väldigt slitna.
Vi håller med! Lokalen kan vi inte göra så mycket åt. Men vi har tagit upp det med ledning på
skolan som ska kontakta SISAB angående detta. När det gäller bord så kommer nya bord att
köpas in under hösten. Likaså en ny soffa.
Skulle vara bra om ni kunde skicka sms om barnet inte går till melliz. Som det är nu
har vårt barn ibland sagt att hen varit på melliz men varit någon helt annan stans.
Tyvärr har vi inte möjlighet till detta då vi har runt 185 barn inskrivna i verksamheten och det
skulle kräva för mycket arbete. Ni är dock varmt välkomna att ringa till oss och kolla om hen
är på plats.
Att jag är "mindre nöjd" med öppettiderna på loven handlar mycket om att mitt barn
har vissa svårigheter att vara hemma själv än så länge och när ni öppnar först 8.30 så
blir det lite problematiskt för oss. Om ni skulle öppna 8.00 så skulle det hjälpa. Kan
förstå att det kanske är svårt att fixa, men jag ville bara förklara varför jag är "mindre
nöjd" på den punkten.
Är det så att man är i behöv av omsorg utanför våra öppettider men inom Stockholm stads
ramtider, kontakta Mellizpersonalen så kan vi ordna omsorg i fritidshemmens regi under den
tiden.
Hyra in sport-coacher, som kan köra korta prova på kurstillfällen (på någon timme
eller så) i basket, fotboll, streetdance, bandy, karate etc
Detta är något vi gör till och från, dock oftast på loven då det finns lite mer spelrum med tider.
De gånger jag varit inne på hemsidan för att få information har jag tyckt att det varit
väldigt dåligt uppdaterat och knapphändigt med info. Vore på sin plats med en
uppdatering av strukturen och rutiner för information?
Vi lovar förbättring på den fronten 
Jobba ännu mer med att försöka bryta "könsnormer". Kanske tex kan leda till att fler
killar vågar ställa sig på scenen på "Sikta mot stjärnorna".

Vore också jättekul om ni kunde ta med barnen till Hammarbybacken och åka slalom
på regelbunden basis. Vet att de haft "slalomskola" med barn på Hammarbyskolans
fritids, en gång i veckan. Låter superkul. Skulle kunna tänka mig att betala för det.
Kanske är fler beredda att göra det?
Regelbunden basis kanske är lite svårt…men vi har haft det i åtanke till jul-/sportlov. Det som
sätter lite käppar i hjulen är dock att det är många barn som är anmälda till loven och som
sedan inte dyker upp, vilket gör det svårt att boka sådana här aktiviteter. Att ta extra betalt för
någon aktivitet är inget vi kommer att göra. Melliz och våra aktiviteter ska vara öppna för alla
barn oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar.
Arbeta gärna för att få barnen ska pröva nya saker. Vår son spelar bara bollspel och
vad vi än säger gör han inget annat.
Vi försöker så gott vi kan…vi med ;-)
Barnen sitter alldeles för mycket vid sina mobiler.
Detta är något vi arbetar aktivt med hela tiden. Det har blivit aningens bättre med vår
”mobilfritt-regel” men när den träder i kraft är det nu istället barn som väljer att gå hem…för
att spela. Vi fortsätter att klura på lösningar till detta problem. Det ni som vårdnadshavare
kan göra är att diskutera spelandet hemma. När ska mitt barn få spela? Kanske är det så att
mobilen inte behöver vara med till skolan/Melliz varje dag? Ni kan alltid nå ert barn via vår
telefon och om barnen behöver ringa någon så får de också låna den.
De förväntas boka aktiviteter själva, men mitt barn har varken koll på vad som erbjuds
eller vet riktigt hur man gör.
Varje onsdag/torsdag kommer kalendariet med nästa veckas aktiviteter upp på hemsidan.
Titta igenom detta hemma under helgen och bestäm vad hen vill vara med på. Anmälan gör
barnen sedan på blåtavlan inne på Melliz. Om ditt barn behöver lite extra hjälp med detta,
skicka iväg ett mail till mig, cicci.melliz@gmail.com, och tala om vad ni har bestämt så kan
jag hjälpa hen.
Jag upplever att mitt barn är otryggt och framför allt att det är svårt att veta vem man
ska vända sig till och hur man ska få kontakt.
Kontakta gärna oss via telefon, 08-508 15 890 eller via e-post (du hittar kontaktformulär på
vår hemsida under fliken, ”Kontakta oss”, så kan vi hjälpa dig.

Har du/ni några övriga synpunkter, behov eller önskemål som vi bör känna
till? Här har vi valt att redovisa ett utdrag av kommentarerna samt även givit respons till dem.
Trodde mer om Melliz, uppstyrda aktiviterer som typ gå och fiska men då måste man
ha med eget fiskespö etc. Är besviken och kommer inte fortsätta på Melliz i
femteklass!
Tråkigt att ni inte har trivts. Vi erbjuder dock alltid minst en uppstyrd aktivitet varje dag och

när det gäller fisket så har vi aldrig sagt att man MÅSTE ha ett eget spö, men om man har
det så får man gärna ta med det, då vi inte har en uppsättning av 180 st spön.
Mellanmålen är väl enformiga enligt de rapporter vi får. Samma mackor - som hen inte
gillar och därför inte äter... Utan mellanmål - glåmigt håglöst barn. Om det gick att
variera utbudet vore det toppen.
Mellanmålet köps in från skolan och vi har därför inget att säga till om det. Vi köper dock in
extra frukt som finns att hugga in på i Mellizlokalen om suget finns. När det gäller
mellanmålet har styrelsen fått i uppgift att undersöka möjligheten att köpa in detta med lite
mer varierat utbud. Det återstå att se om detta är möjligt.
Barnen borde få denna enkät också!
Barnen har fått en egen enkät och dess resultat finns att läsa på hemsidan.
Det har hänt vid ett par tillfällen när man har ringt och sökt sitt barn att hen inte hittats.
Det verkar vara tämligen bekymmerslöst för personalen: - ring igen lite senare! För
mig känns det inte lika lättsamt. Var är ungen! Allting har ju gått bra sedan, men vid
dessa (få) tillfällen skulle man kanske önska att det var så oproblematiskt att barnen
inte gick att finna.
Ibland händer det att vi inte hittar era barn när ni ringer. Detta kan bero på flera saker, som
att barnet har glömt att skriva in sig eller ut sig men den vanligaste anledningen är helt enkelt
att vi har så många olika lokaler att titta igenom för att lokalisera hen. Under en vanlig dag
kan barnen vara i mellizlokalen, ute, i matsalen, i caféet, i lilla matsalen, i musiksalen, på
musikloftet, i datasalen, i biblioteket, i bildsalen eller helt enkelt på någon av de 5 toaletterna
som finns i huset. Jag ber om ursäkt om vi har verkat ta det lättsamt för så är verkligen inte
fallet. Vi vill oftast bara underlätta för er, så att ni slipper hänga i luren under en så lång tid.
Men om det skulle hända någon mer gång, be att få hänga kvar i luren.
Ni har en bra verksamhet. Fantastiskt med alla aktiviteter. Synd bara att min son inte
deltar i någonting alls.
Vi får jobba på att få honom att delta från båda håll 
Fantastiskt att Melliz finns :-) Vill tacka personalen för ett fint och engagerat jobb!
Tack 

