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Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 
Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor 
kunde ni svara på med ett betyg mellan 1-10, där 1 var sämst och 10 bäst, och det fanns plats för 
kommentarer. Enkäterna har varit anonyma och har sammanställts av en utomstående. Nedan finner 
ni det sammanräknade svaren, plus de flesta kommentarer vi fått. Vi har tagit bort personspecifika 
svar.  

Jag har barn på fritids 

1. Tycker du som förälder att du får tillräcklig information om verksamheten?  

Snittbetyg: 8,5 av 10 möjliga.  

Om nej, vad saknar du? – kommentarer vi fått.  

 Saknar lite allmän info hur mitt barn trivs. Men om hen inte trivdes skulle jag säkert höra det 
från er. Hade uppskattat ett planerat möte med personalen för att höra deras syn på hur ens 
barn och hur det uppför sig. 

 För det mesta tydlig info i tid innan något inträffar (8) 

 Hade uppskattat att få någon forma av månadsutskick om planerade aktiviteter ETC.  

 Månadsbrev eller liknande. 

 Veckobrev- vi får en del korta meddelanden som är ganska bra. Jag skulle gärna få ett 

veckobrev med några rader på vad som händer på fritids, kanske delvis skrivna av några 

barn-kompletterat med gällande kalenderplanering (lov, kvällsöppet) (6) 

 

2. Upplever du att ditt barn trivs på fritids?  

Snittbetyg: 8,9 av 10 möjliga.  

Varför/Varför inte? – kommentarer vi fått.  

 Hen vill hänga hos er. Gillar att ni är så engagerade och att ni verkar ha kul och bra kontakt 
med barnen. Får göra roliga saker såsom spela ihop, baka, te stund etc. 

 Bra personal, förtroende för personalen, roliga saker att göra. Hen tycker att det är tråkigt att 
kompisarna börjat gå hem tidigare på em. 

 Hen tycker att det är mysigt 

 Hen trivs så bra att hen knappt vill ta lov. 

 Tryggt, roligt och ordning och reda. 

 Tydliga regler/bra förutsättningar. 

 Bra miljö att hänga/leka i. 

 Hen tycker att det är lyxigt att få göra så många saker speciellt baka och pyssla. 

 Hen går i 5:an och börjar nog tycka att hen vuxit ifrån detta. Jag tror inte att det är så mycket 
att göra åt. Jag såg förresten att ni tänkte behålla dessa femmor genom fri fritids i 6:an. Bra 
tänk. (5) 

3. Hur upplever du fritidspersonalen? 

Snittbetyg: 8,9 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Inget jag kan komma på. Jag hoppas att ni mår bra och jag inser att jag varit dålig på att ge 
feedback. Var stolta över ert engagemang.  
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 De är snälla och bra. 

 Ni är fantastiska, ser inga förbättringsområden alls. 

 Ordinarie personal är mycket bra, verkar vara en del vikarier som kanske inte är lika bra? (Vår 
kommentar: Vi tror att barnen syftar på våra praktikanter som är här och språktränar) 

 Tyvärr har jag inte varit så aktiv som förälder vad gäller fritids-men barnet säger sig vara mkt 
nöjd med personalen. 

4. Hur upplever du att utbudet av aktiviteter är på fritids?  

Snittbetyg: 8,1 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Utbudet verkar bra för barnet. Misstänker att hen inte är ivrigast på att utnyttja alla 
möjligheter. 

 Utbudet i sig är bra men lokalerna och därmed möjligheterna att göra lite mer begränsar. 

 Min känsla är att det är varierande och att det tillgodoser alla barns behov. Jag gillar ert 
kvällsöppet och att ni ibland delar på killarna och tjejerna. 

 Det verkar som om barnen sitter och spelar mycket på sina mobiler. Det tycker jag är 
synd….(6) 

 Vet inte så mycket om aktiviteterna. Svårt att få information ur barnen (och hade därför 
uppskattat månadsutskicka och utvecklingssamtal) 

 Mer aktiviteter man gör tillsammans t.ex. lekar inomhus. 

 Jag har inte hört barnet prata så mycket om aktiviteter, mest pyssel och lek 

 Det verkar alltid finnas något att göra, hör aldrig vårt barn gnälla om att det inte finns något 
att göra/hitta på. 

 Barnen verkar alltid ha något att göra, svårt att veta om det är från utbud eller om det bara 
blir. 

5. Hur upplever du att mellanmålet vi serverar är?  

Snittbetyg: 8,6 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Mycket hembakat, uppskattas. 

 Fredagar verkar bra  Vet inte så mycket mer än… att det är gott! 

 Det verkar fungera bra. 

6. Vad anser du om lovöppet, avseende  

a. Aktiviteter 

Snittbetyg: 8,9 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Öppettiderna på morgonen är knepiga, kl. 10 är sent när man själv ska gå till jobbet kl. 9 som 
öppningstid vore mer passande! (9) 

 Har inget barn som varit där under lov. Bra att det finns. Få röra sig mer, ex på ett lekland. 

 Öppet från 9,00 

 Grymma aktiviteter ni gör. Ni skämmer bot barnen helt enkelt. 

 Vi brukar ta ledigt på loven, men vårt barn verkar vilja vara på fritids istället, ett bra betyg till 
er (fast vi alltid åker bort och hittar på roliga saker, bad mm) 

 

b. Personalen 
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Snittbetyg: 8,7 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Ni är jättebra! 

 Jag känner inte personalen och kan inte uttala mig, har inte hört något negativt. 

 Har inte märkt att det skulle vara någon skillnad. 

 

c. Lunch och mellanmål 

Snittbetyg: 8,1 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Luncher bättre än mellanmål till mitt kinkiga barn. 

 Lunch känns inte som jag har erfarenhet av (barnet har inte varit på lovöppet.) 

 

d. Informationen kring lovöppet 

Snittbetyg: 8,6 av 10 möjliga.  

Vad kan bli bättre? Hur? – kommentarer vi fått.  

 Bra info i god tid. 

 Gärna info så tidigt som möjligt om vad som sker varje dag på lovet. 

7. Hur mycket vill du att ditt barn gejmar (spelar) på fritids? 

    Så mycket de vill (det är ju fritid) – Inga kryss.  

    Inte alls. Jag vill inte att mitt barn gejmar alls på fritids.  – Inga kryss. 

En klar majoritet av de svarande önskar en begränsning av gejmandet på fritids.  

Beskriv hur du önskar begränsningen och vad du önskar den innebär.  

 Bra om det inte blir för lång tid åt gången. Variation med andra aktiviteter är att föredra. 
30/45 min 

 Ur vårt perspektiv är aktivitet och gemenskap en av de viktigaste anledningarna till att vårt 
barn går på fritids. Om hen någon gång blir sittande och spelar hela eftermiddagen är det 
inte hela världen. Vi vill inte att det spelas hela tiden på fritids och varje dag. Dvs.... Det är 
viktigt för oss att det inte blir en vana att spela jämt. 

 Då mitt barn inte är på fritids varje dag tycker jag att det är ok att spela bara det inte 
begränsar ev övriga aktiviteter som personalen gör med barnen.* 

 Det är många barn och tillgängligheten blir därmed begränsad. Tror att det kan vara bra om 
det finns en begränsad tid som man får gejma/dag 1 timme. 

 Känns som om det är viktigt med annan gemensam aktivitet och utevistelse. Allt i lagom dos 
är nog bäst vad gäller allt. 

 En tydlig begränsning till en särskild tid, kanske 1 gång i veckan. 

 Den gräns ni redan har är bra, 30 min per dag. 

 Om de nu måste spela. Max 1 timme på skoldagar och max 2 timmar på lov. Det bästa vore 
helst inte alls. 

 Max 30 minuter åt gången. Utmaningen är nog att locka med något som är ännu roligare. 

 En timme om dagen ungefär. Då räknas alla elektroniska spel, Wii, telefon etc. 

 30 min-samma tid för alla, ex 15–15.30 så att alla vet och inte sitter bredvid andra som 
spelar. Hoppas att personalen kan stimulera med andra lockande aktiviteter. 



Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan 2014, 14 januari 2014 

4 
 

 Kan vara vissa tider som gäller för alla! Roligt att barnen leker med varandra, vara ute 

mycket! 

 Spel på dator/telefon/tv ska inte vara förstahandsval för aktivitet på fritis det gör barnen 

ändå hemma i stor utsträckning. 

 Vårt barn spelar inte så mycket så för barnets del är det kanske inte något problem, men vårt 

andra barn kommer antagligen att gå hos er nästa år och hen skulle nog spela hela tiden om 

hen fick! Tycker inte att barnen behöver spela mer än någon timme på em. om de 

överhuvudtaget ska spela. 

 Tycker att ni har bra regler som det är. 

 Fortsätt att erbjuda alternativa aktiviteter. 

 Jag tycker att det låter som om ni har en sund uppfattning. Rätt att säga att de inte får, men 

också rätt att ta fram andra aktiviteter. Jag är nöjd med den nivån idag. 

 Max 30 min per dag om de nu ska gejma. 

 Ingen direkt fråga för oss. Vårt barn spelar väldigt lite. 

 Att barnen spelar tillsammans, inte för länge, gärna pauser. 

 Rent allmänt borde nog alla pausa ibland från det. Vårt barn är inte särskilt intresserad heller. 

Hur mycket upplever du att ditt barn gejmar (spelar), ant timmar/minuter 
per vardag? 
Under dagen (raster och fritids): 

Övriga synpunkter, funderingar eller 
frågor rörande verksamheten 

 Vi är nöjda med Vängåvan och barnen trivs. 

 Vi är mycket nöjda med framförallt att vårt barn alltid vill gå till fritids och ha kul, hänga mm. 

 Ni gör ett kanonjobb. 

 Vi är jättenöjda! 

 Jag tycker att fritids kunde hålla öppet från 8.30 på lovdagar och andra dagar utan 
skolverksamhet. 

 Mycket bra verksamhet med tydliga ramar. Barnen verkar trivas och är trygga med 

personalen. Stor eloge-fortsätt det fantastiska arbetet!!!  

 Inget 

 30-60 min 

 Vet ärligt inte om de spelar på rasten, ang. fritids se 
ovan* 

 1 timme 

 Vet ej 

 Inget 

 Ingen aning, jag tror inte att det r så mycket 

 2-3 timmar 

 30 min 

 2 h 

 Dålig koll. 

 Hemma:  

 1-1 ½ timme 

 30-60 min 

 Hen spelar 1- 1,5 timme ink göra läxan på ipad. 

 1 timme 

 15 min 

 

 Lite svårt att säga, ibland 30 min. 
men hen kollar mer på filmer. 

 1 timme 

 Ca 1 timme per dag. 

 Olika1-2 timmar 

 Ca 2 timmar 

 2 h 

 1 timma-45 min. 

 Vet ej 

 Ingenting 

 Nästan inget 

 Vet ej !! 

 Olika, olika dagar. 

 ? 

  Inget hoppas jag 

 Ibland inte alls, ibland spelas det, 

tror inte så mycket. 

 0-20 min 
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 Vi tycker att det fungerar mycket bra med engagerad personal. 

 Fritis i den regi som är nu har verkligen ett gott rykte. Allt fungerar bra och det verkar 

välorganiserat och genomtänkt. Fortsätt så! Tack för allt jobb som ni lägger ner med våra 

barn. 

 Ni är toppen, vårt barn stortrivs 

 Vi är supernöjda. Både föräldrar och barn. Ni gör att FANTASTISKT jobb!!! Tack!! 

 Tack allihop för ert arbete, vi har aldrig hört några klagomål. 

 Bra jobbat! 

 

  


