
2016 års föräldrautvärdering 

 

Tack till alla föräldrar som var med och gav era synpunkter i 

föräldraenkäten för Barnbackens familjecentral, 80 st enkäter 

 

Så här svarade ni: 

1. Har vi på familjecentralen öppentider som passar dig? 

I mycket stor utsträckning: 49 % 

I stor utsträckning: 47 % 

I liten utsträckning: 4 % 

Inte alls: 0 % 

 

Barnbackens familjecentral består av sex olika verksamheter och vi ska alla samarbeta, både 

vad det gäller föräldragrupper och vad det gäller lokaler, så gäller det att vi har en 

välplanerad verksamhet. Då alla verksamheter har anpassat sig efter varandras olika behov, 

vilket gäller öppettider, lärkarmottagning, föräldragruppsverksamhet, möjlighet till enskilda 

samtal, samverkansmöten m.m. så är det inte aktuellt i dagsläget att ändra på hur tiderna ser 

ut idag. Enligt utvärderingen är det allra flesta nöjda. 

 

2. Känner du dig välkommen på familjecentralen? 

 

I mycket stor utsträckning: 75% 

I stor utsträckning: 25 % 

I liten utsträckning: 0 % 

Inte alls: 0 % 

 

Tack för alla fina och positiva kommentarer ! 

 

 

3. Är familjecentralens verksamhet utformad så att du kan deltaga på det sätt som 

passar dig? 

 

I mycket stor utsträckning: 48 % 

I stor utsträckning: 47 % 

I liten utsträckning: 5 % 

Inte alls: 0 % 

 

Under hösten har vi haft brist på barnmorska, vilket har gjort att föräldragrupperna har 

blivit inställda. Detta då de gravidas inbokade kontroller prioriterats. 

 

 

 

 



 

4. Får du den hjälp som förälder/blivande förälder som du behöver från 

familjecentralen? 

 

I mycket stor utsträckning: 63 % 

I stor utsträckning: 34 % 

I liten utsträckning: 3 % 

Inte alls: 0 % 

 

 

5. Får du den information och kunskap som du behöver som förälder från 

familjecentralen? 

 

I mycket stor utsträckning: 65 % 

I stor utsträckning: 32 % 

I liten utsträckning 3 % 

Inte alls: 0% 

 

 

Tack för era många och fina kommentarer, synpunkter och tankar!  

Vi arbetar vidare för att förbättra vår verksamhet med hjälp av er 

utvärdering. 

 

 

 

Hälsningar all personal på Barnbackens familjecentral 

 
 


