Föräldraenkät 2016
78 familjer deltog i enkäten.

Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud
av aktiviteter som erbjuds?
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Mycket nöjd
Nöjd

42%
55%

Mindre nöjd
Missnöjd

Uppfattar du/ni att ert/era barn trivs på Melliz?
0%
3%

Trivs mycket bra
Trivs bra

42%
55%

Trivs mindre bra
Trivs inte alls

Upptattar du/ni att ert/era barn känner sig trygga på
Melliz?
0% 0%

33%

Mycket trygg/trygga
Trygg/trygga
Mindre trygg/trygga
Otrygg/otrygga
67%

Är du/ni nöjda med öppettiderna under skolveckor?
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27%
Mycket nöjd
Nöjd
Mindre nöjd
Missnöjd
73%

Är du/ni nöjda med öppettiderna på skollov?
5% 3%

Mycket nöjd
Nöjd
34%

Mindre nöjd
58%

Missnöjd

Skulle du/ni som förälder vilja ha mer inflytande över
verksamheten på Melliz, dvs mer än att utse styrelsen vid
årsmötet?
6%

Ja
Nej

94%

Skulle du/ni rekommendera Melliz till andra familjer?
0%

Ja
Nej

100%

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.

Just möjligheten till extra öppet vid längre lov (sommarlov) skulle uppskattas mycket. jag
tror många skulle vara beredda att betala extra just för dessa månader...
Vi har inte ett tillräckligt stort barnunderlag för att hålla vår verksamhet öppen under
sommaren. Är det så att man är i behov av omsorg utanför våra öppettider men inom
Stockholm stads ramtider, kontakta Mellizpersonalen så kan vi ordna omsorg i
fritidshemmens regi under den tiden.
Mer organiserade aktiviteter
Vi har minst en organiserad aktivitet varje dag och mer än så är tyvärr svårt att få till.
Hur gick jul marknaden och hur används pengarna?
Julmarknaden gick strålande och nu under sommaren står en stor och fin lekplats färdig vid
stora skolgården. 
Utöka tiden för mobilförbud, hör att andra barn går hem när kompisar bara sitter med 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. Vi har övervägt att ha en ”speltimme” istället, men då alla klasser slutar olika tider varje dag är det svårt att genomföra. Det
skulle innebära att vi antingen ska springa runt med en lista och tidtagarur för att veta vilka

som får hålla på med sina mobiler eller så ska mobiltimmen ligga vid 15-tiden då alla klasser
har slutat och då skulle vi inte få några som deltar i våra aktiviteter. Ja, ni kanske förstår
dilemmat. 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.

Uppdatera hemsidan oftare med vad som ska hända och när
Vi uppdaterar hemsidan minst en gång i veckan och då publicerar vi kommande veckas
aktiviteter.
Mer peppande till barn som inte deltar i aktiviteter. Mer bakning :-)
Vi jobbar på med att peppa alla barn till att delta i våra aktiviteter. Det ni som
vårdnadshavare kan göra för att hjälpa oss är att tillsammans med ert/era barn kolla in vår
kalender på hemsidan under t ex helgen och se vad för aktiviteter som kommer följande
vecka och kanske bestämma tillsammans vad just ert barn vill göra.
Toppen verksamhet
Tack!
Fantastiskt att den här verksamheten finns, och vår son var alldeles salig när han fick prova
på den som 3:e-klassare... faktiskt helt överlycklig... Han går i 4:an nu och stortrivs! Jag har
inte hört något som inte verkar vara bra, så grattis till ett väldigt bra jobb!
Tack så hemskt mycket!
Om mellanmålen kunde varieras mer så skulle det vara toppen. Min dotter tycker inte om
mackorna. Om barnen kunde erbjudas fil och frukt till mellis skulle det vara toppen.
Styrelsen har varit i kontakt med köket på skolan och diskuterat hur vi skulle kunna förbättra
mellanmålet. Vi har sett stora förbättringar under det här läsåret med mer variation av
brödet och att det alltid ska finnas grönsaker eller frukt till mellanmålet. Utöver mellanmålet
så finns det så som oftast frukt att hugga in på i Mellizlokalen.
Får ni nyttja gympasalen för fysiska lekar?
En eftermiddag i veckan har vi tillgång till gymnastiksalen vilken är en mycket populär
aktivitet.
Yngsta barnet lämnar verksamheten till sommaren och en epok är över - Melliz har varit
en stor tillgång för våra två barn, en given plats att hänga på när hemmet känns tomt
innan föräldrars arbetsdag är över, utrymme för fri lek och erbjudande om ordnade
aktiviteter, tillfällen till utflykter och typ av aktiviteter som vi aldrig skulle kommit iväg på
med familjen - TACK! TACK! TACK!
TACK själva 

Har fått synpunkter från barnet på att förslag på aktiviteter som barnen kommit med, inte
beaktats. "Det är ingen idé att komma med förslag - vi får ändå inte göra dem". Kanske
förslagen inte är genomförbara, men då kanske det brister i kommunikationen tillbaka till
barnen, eftersom uppfattningen hos barnet är att det inte lönar sig att önska aktiviteter.
Det var tråkigt att höra. Vi försöker alltid vara tydliga med varför något inte är
genomförbart. Vi redovisar alltid alla förslag vi får av barnen i vår förslagslåda på våra
stormöten och då förklarar vi alltid varför saker inte går att genomföra. Vissa förslag såsom
matkrig, godis varje dag och åka till Grönan varje vecka återkommer dock gång på gång på
gång… Men vi ska jobba på att bli mer tydliga.
Komplettera med WiFi om det inte redan finns :-)
Vi använder oss av skolans WiFi och detta kan man få tillgång till via expeditionen.
Vi vill bara nämna att vi är otroligt nöjda med de aktiviteter som ni har haft under loven.
De gånger som vår son har varit "tvungen" att gå till Melliz under lovet så har han alltid
kommit hem och varit jättenöjd. Vi har också alltid känt oss väldigt trygga med all
personal. Glada, omtänksamma, bestämda och rättvisa! Tack.
Tack 

