
Föräldrautvärdering 2018 
 
Tack alla för ni tog er tid att svara på enkäterna. 
63 besvarade varav 8 på lätt svenska 

 
1. Har vi på familjecentralen öppettider som passar dig? 
 Inte alls 

 I liten utsträckning   4% 

 I stor utsträckning   31% 

 I mycket stor utsträckning 65% 

 
Kommentar: Hade önskat öppet en dag till i veckan.  Hade önskat att          

öppna förskolan hade verksamhet på torsdagar.    

 

På Barnbackens familjecentral är det många olika verksamheter som ska 

samarbeta för att vi ska få föräldragrupper, verksamhetsmöten, besök 

utifrån och andra aktiviteter att fungera. Därför är det inte möjligt att 

utöka öppettiderna eftersom vi delar på lokaler och personalresurser. 

Men roligt att ni trivs hos oss och vill besöka oss ofta. 

 

2. Känner du dig välkommen på familjecentralen?      
 Inte alls  

 I liten utsträckning 

 I stor utsträckning 13 

 I mycket stor utsträckning  87% 

 

           3. Är familjecentralen utformad så att du kan delta på det 
               Sätt som passar dig? 

  Inte alls 

  I liten utsträckning 4% 

  I stor utsträckning  36% 

  I mycket stor utsträckning 60% 
   
 
 
 
 
 



          4. Får du den hjälp som förälder/ blivande förälder du behöver    
              från familjecentralen? 
            Inte alls 2% 

            I liten utsträckning 

            I stor utsträckning 31% 

            I mycket stor utsträckning 67% 

Kommentar: Bra bollplank med utbildad personal och andra föräldrar. 

Brist på barnmorska under graviditet försvårade samt brist på psykolog. 

 

Vi har under slutet av våren samt början på hösten helt saknat 

barnmorskor på familjecentralen. Det har medfört att gravida kvinnor 

hänvisats till andra Barnmorskemottagningar vilket visat sig i svaren och 

kommentarerna. Vi saknade även psykolog under inledningen av hösten. 

Men nu har personalsituationen löst sig och det är full bemanning. 

 

5. Får du den information och kunskap du behöver som 
förälder från familjecentralen? 
Inte alls  
I liten utsträckning 5% 
I stor utsträckning 29% 
I mycket stor utsträckning 76% 
 
Kommentarer: Behöver pratas mer om psykisk ohälsa och hur man kan 

må som nybliven förälder. Hade önskat info om babypottning o bära i sjal 

inför första barnet. ”Vägledande samspel” verkar vara intressant, men har 

haft svårt att få till det tidsmässigt. 

 

Övriga kommentarer: Mycket nöjd, superbra verksamhet. 

Familjecentralen är mycket viktig med sin helhetsverksamhet. Trevlig och 

bra personal. Får alltid återkoppling och bra hjälp. 

 

Tack snälla för er hjälp att fylla i enkäterna och alla fina kommentarer. 

Det stödjer oss att förbättra och utveckla vårt arbete. 

 

Personalen vid Barnbackens familjecentral 
 
 
 

. 


