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40 av 171 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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Trivs inte alls
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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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Ja
Nej
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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.
Jättebra och trevlig verksamhet - en stor eloge till er!
Tack 
Det vore fint med lite mer aktiviteter av typen bjuda in duktiga människor som lär ut saker (göra
film, nya sporter, dans, keramik etc). Kanske nån resa per termin vore skoj (tänker typ teater, 1013 på kulturhuset, hälsa på annan skola etc).
Vi har erbjudit denna typen av aktiviteter tidigare år, några som har fungerat bra och några som har
fungerat mindre bra. Det kommer definitivt att komma fler bra sådan. I år hade vi även en filmkurs
som var väldigt poppis. När det kommer till teater och liknande evenemang så är det lite knepigt.
Under vardagar hinns det helt enkelt inte med då många barn kommer till Melliz vid 15-tiden och
behöver gå hem runt 17. Det lämnar med andra ord bara loven öppna för sådana aktiviteter och det
är just då vi brukar åka iväg och göra saker som Laserdome, Bounce, bio, fiske, museum/utställningar
och gå på olika föreställningar.
Vi är mycket nöjda, personalen är engagerad o lyhörda för barnens behov.
Tackar!
Med tanke på hur mycket det kostar så tycker jag inte att jag får valuta för pengarna. De har varit
och spelat bowling ett par ggr men det är allt. Sen kanske de gör mer aktiviteter på loven men då
är min son nästan aldrig där. Att barnen får hålla på med sina mobiler tycker jag är under all kritik.
Jag tycker att Melliz ska ha mobilförbud precis som övriga skolan. Mer aktiviter utanför skolan är
min rekommendation.
Tråkigt att ni känner så. Det här året blev ju tyvärr inte riktigt som vi önskat, då renoveringen av våra
lokaler drog ut på tiden och vi inte kunde få igång alla aktiviteter som vi brukar i höstas. Men sedan i
vintras har vi kommit igång med våra aktiviteter. Vi har erbjudit minst en organiserad aktivitet varje
dag utöver alla andra aktiviteter som alltid finns tillängliga såsom, rita, pyssla, pingis, uteaktiviteter,

spela spel, café, läsning, veckans pyssel m m. På loven blir det fler och större aktiviteter eftersom det
då är lättare att hinna med att åka någonstans och göra något roligt, vilket inte går på vardagarna.
När det kommer till mobilanvändandet på Melliz är det något vi arbetar aktivt med hela tiden. Det
har blivit aningens bättre med vår ”mobilfritt-regel” 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.
Elevernas övergripande intresse för Melliz verkar avta med åldern, från 4:e klass upp till 6:e klass.
Det kan givetvis ha att göra med att barnen utvecklar andra intressen med åldern, men också med
att verksamheten inte möter barnens förändrade behov och intressen. Kanske skulle det vara bra
med en konstruktivt kritisk analys här och i löpande dialog med barnen själva!
Vi jobbar ständigt med detta. Vi vill att Melliz ska locka så många som möjligt i åk 4-6. Vi uppmuntrar
hela tiden barnen till att själva ge förslag på vad vi ska göra på Melliz och vad vi ska köpa in, genom
att lägga lappar i vår idélåda (dessa redovisas sedan på våra storsamlingar). I år har det tyvärr varit
väldigt tomt i lådan och elevenkäten gav tyvärr inte heller några större uppslag gällande vad vi borde
göra på Melliz i barnen ögon. Vi kommer givetvis att jobba vidare på detta då vårt mål är att ha
Sveriges bästa mellanstadieverksamhet som så många som möjligt vill vara en del av i åk 4-6.
Mer varierarat mellanmål (annat än mackor) och te oftare
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 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.
Te serveras måndag-torsdag i Melliz café. Det här återkommer varje år…likaså återkommer det i
barnens enkäter att de bara vill ha vitt rostbröd, glass, oboy och godis till mellanmål ;-)
Mitt barn "glömmer" ofta att äta mellanmål. Kan ni påminna lite allmänt? Säger ibland att han inte
gillar det som serveras. Är det samma mellanmål som lågstadiet får, eller har ni någon enklare
variant?
Vi säger till varje dag när mellanmålet öppnar och sedan blir det oftast ytterligare minst en gång
innan det stänger för dagen. Vi har i stort sett samma mellanmål som lågstadiet…vi har docka haft en
dialog med matsalspersonalen om just mellanmålet (se föregående post) och oftast får vi på Melliz
lite mer att välja på samt en större mängd än vad lågstadieeleverna få.
Fler galna och roliga (enkla) tävlingar. Ni gör ett superbra jobb med våra barn. Tack för det!
Ska bli! 

