Sammanställning Enkätundersökning från Sandsbro skolas föräldraförening
HT 2012
Antal svar: 98 st
Känner ni till föräldraföreningen sedan tidigare?
JA: 93 st
NEJ: 4 st
?: 1 st
Är ni medlemmar sedan tidigare?
JA: 69 st
NEJ: 27 st
Ej kryssat: 2 st
Kommentarer ”Varför har ni valt, eller inte valt, att vara medlemmar?
- Verkar vara trevlig förening
- Första året med barn i skolan 6
- Viktigt/Bra att ni finns/Gör ett bra arbete 14
- Vet inte varför vi inte varit medlemmar tidigare, för mycket info vid skolstart kanske?
- Göra det lite extra, roliga för barnen och vara med och påverka skolan/miljön i skolan 10
- Är engagerad i föräldrakooperativ och vill inte åta mig för mycket/Har inte tid 5
- Visste inte att det fanns en föräldraförening
- Glömt bort att betala in/Har bara inte blivit av 3
- Föreningen har inte väckt vårt intresse
- Suttit i styrelsen, vill påverka 2
- Gör det lilla extra, roliga för barnen, gynnar barnen, guldkant på tillvaron 8
- Bra med förening som ser till elevernas bästa
- Vi vill stödja positiva initiativ som detta/Vill stötta och hjälpa till 6
- Blir bra gemenskap
- Tycker att föräldraföreningen bedriver ett bra arbete. Om vi nu väljer att inte själva bidra
med tid kan vi i alla fall bidra med pengar
- Bra för sammanhållningen i klassen
- Tänker att alla barn får fika, så då ska vi väl betala
- Självklart att vara med, det gäller ju våra barn 4
Aktiviteter:
Fika första skoldagen:
Glassbilsbesök:
Tomtning:
Föreläsning för föräldrar:
Filmvisning på skollov:
Hyra av skridskobana:

89 st
62 st
91 st (Glöm inte barn som är allergiska, det har ni gjort flera år!)
64 st
76 st
75 st

Förslag på andra aktiviteter:
- Läxpool, dvs hjälp att läsa läxor tillsammans

-

-

-

-

Bidra med att det ska finnas något att göra på rasterna, t ex lekar, aktiviteter, material
Fler vuxna på fritids
Se till att upprätthålla svenska traditioner, t ex julpyssel
Vi tycker att man ska få ha klassdjur, t ex små skalbaggar och insekter
Ipad till fritids
Loppmarknad, Bytesmarknad
Fixardag, där föräldraföreningen står för arbetet och skolan står för material (t ex målning)
Uppskattar att ni köper in ”julklappar” till varje hus, saker slits och förstörs, kommer bort
Jobba för fler vuxna i skolan. Både på raster och som stöd i undervisningen. Pensionärer?
Sjukskrivna?
Luciatåg med barnen eftersom skolan inte längre ordnar detta
Åka till Hanaslövsbacken och åka skidor
Spola is i trärinken på skolgården, eller gör skolan redan det?
Föräldraföreningen har inga mandat att ge sig in i det pedagogiska i skolarbetet men kanske
skulle man kunna bjuda in rektor och föräldrar till paneldiskussion på relevanta ämnen för att
få fram idéer och åsikter
Arbeta för att skolmaten blir bättre, mer matlagning från grunden och inga/färre
halvfabrikat. Matkvaliteten har sjunkit i takt med att antal barn ökat. Gör att barnens ork och
möjlighet att lära, vara koncentrerade och trivas minskar
Hade ingen aning om att föräldraföreningen bidragit med detta till barnen
Påverka så att skolan fortsätter jobba aktivt med kamratskap, antimobbing etc , fler vuxna
ute på raster – både rastfaddrar och skolans personal. Påverka så det blir mer!
Frukt till fruktstunder
Trycka på att man ska öka vuxennärvaron och därmed tryggheten för barnen, främst på
rasterna. Om det ska ske genom fler lärare, skolpersonal, rastfaddrar, nätverk av föräldrar
eller annat låter vi vara osagt i nuläget
Tycker att alla alternativ är bra. Det är olika aktiviteter och det finns då något som passar alla
barn. Ni gör ett toppenjobb!
Något om trafikvett för barnen. Polisen?
Dialog med skolan angående måltiderna. Lunch kl 10.40 följer inte Livsmedelsverkets
rekommendationer. Lunch 10.40 och Mellis 14.40 är inte alls bra.
Loppis
Utflykt
Efterrätt en dag i skolan
Vid skolavslutning behöver skolan en läktare/scen för att alla ska se och höra det fina
programmet som eleverna bjuder på
Lunchdisko
Författarbesök
Halloween-happening

