Föräldraenkät 2017
59 av 161 familjer deltog i 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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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.
Det vore fint om ni hade öppen lite innan skolan också. Vissa barn vill inte vara hemma själv och
när föräldrarna går till jobbet måste de hänga på skolan istället.
För att vi ska kunna ha full bemanning på eftermiddagarna har vi ingen möjlighet att ha
morgonomsorg. I vissa fall kan morgonomsorg dock beviljas i fritidshemmens regi. För att ansöka om
detta är man välkommen att vända sig till skolans rektor.
Min son tillhör gruppen som lever i symbios med sin mobil. För honom fungerar mobilfritt jättebra,
då kommer han ofta igång med andra aktiviteter med kompisarna. Jag skulle önska att det var
mobilfritt längre tid än en timme, kanske tom att hela verksamheten var mobilfri.
Detta är något vi arbetar aktivt med hela tiden. Det har blivit aningens bättre med vår ”mobilfrittregel” som togs fram tillsammans med barnen för några år sedan. Dessförinnan var mobilerna
tillåtna hela tiden. Dilemmat är nu att när klockan blir 15.00 väljer istället en handfull barn att gå
hem…för att få fortsätta spela. Vi fortsätter att klura på lösningar till detta problem. Vi har övervägt
att ha en ”spel-timme” 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.

Mer fysisk aktivitet i ordnad form, tex självförsvarskurs
Vi har minst en fysisk aktivitet i veckan, men oftast blir det fler. Självförsvarskurs har vi provat på
under våren. Tyvärr så fungerade det inte så bra med just den här aktören då det inte riktigt var
anpassat för barn i Mellizåldern. Men känner ni till och har erfarenhet av någon pedagogisk
självförsvarsaktör med erfarenhet av att hålla kurser för 10-13 åringar, hör gärna av er 
Ni gör ett så fantastiskt jobb så vi är mer än nöjda
Tack 
Skulle uppskatta längre öppettider under sommaren
Till nästa sommar kommer man mot en avgift kunna anmäla sitt barn till sommaromsorg. Denna
kommer att ske i fritidshemmens regi.
Fortsätt på samma toppenbra sätt. Ev ökad dialog m barnen kring vad de vill ha mer av.
Tack! Vi jobbar hela tiden med att få barnen att vara delaktiga och ge förslag på hur vi kan förbättra
verksamheten.
Mellanmålet skulle behöva bli bättre. Mitt barn vill inte äta på Melliz eftersom hen tycker att
pålägget och brödet (som oftast serveras) inte är gott. Bidrar till att hen sällan väljer att stanna
kvar och går hellre hem.

Det här är något som styrelsen och mellizpersonalen jobbat med i flera år och det är stor
skillnad nu i jämfört med då. Vi har sett stora förbättringar under de senaste två åren med
mer variation av brödet (minst två mjuka sorter att välja på + hårt bröd de dagar det
serveras smörgåsar), flera sorters pålägg att välja emellan och det finns alltid grönsaker eller
frukt till mellanmålet. Minst en dag i veckan serveras det något ”smörgåsfritt” alternativ som
tex, varmkorv, fil, yoghurt, gröt, smoothies, hamburgare etc. Utöver mellanmålet så finns det
så som oftast frukt att hugga in på i Mellizlokalen. Det här återkommer varje år…likaså
återkommer det i barnens enkäter att de bara vill ha vitt rostbröd, glass, oboy och godis till
mellanmål ;-)
Tycker ni gör ett fantastiskt jobb! Väldigt fint arrangerade aktiviteter för oss föräldrar också, som
öppet hus om alla länder och sikta. Imponerad av hur ni engagerar barnen i dessa aktiviteter och
organiserar allt så bra!
Tack!
Vi tycker ni gör ett fantastiskt jobb med Melliz och med barnen! Det vore bra om tiden man kan
äta mellanmål kan bli lite längre, t.ex till 16:00.
Tack! Mellanmålet är öppet till minst kl. 16.00 varje dag…förutom vissa fredagar.

