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674 svar|vastauksia



Barnet som individ|Lapsi yksilönä

















Beskriv på vilket sätt|Kuvaile millä tavalla (382 svar)

o Genom att önska.

o Kertomalla mitä he haluavat.

o Intressen tas i beaktande.

o Önskebi

o Vissa lekar och aktiviteter kan väljas. Barnet får vara delaktig i lämplig mån.

o Lite info, så vet mycket lite om den pedagogiska verksamheten och barnets delaktighet.

o Keskustelemalla

o Får vara med och önska saker, t.ex. Önskebin

o Barnens önskemål tas alltid bra i beaktande och de får vara delaktiga av verksamhetens planering.

o Vet inte, hen är bara 2,5 år. Men hoppas nu när hen pratar bra osv… att hen skulle kunna påverka. Hen vet ganska långt vad hen vill och inte.

o Genom att önska och vara delaktig i olika aktiviteter.

o Kysytään mielenkiinnonkohteita. Koska isoimpia lapsi ryhmässä niin pystyy ilmaisemaan toiveitaan. Toiveita kuunnellaan aidosti.

o En tiedä voiko, ei ole tullut puheeksi ikinä.

o Uppgifter och projekt utgående från barnens intressen.

o Leikki/toimintaideat nousevat lasten toiveista ja arjesta.

o Personalen frågar varje barn individuellt om vad de vill göra, hur dagis kan bli bättre, vad för nya leksaker dom skulle önska att där fanns osv…

o Ymmärtänyt että voi sanoa mielipiteensä.

o Upplever inte att det behövs heller, den schemalagda verksamheten fungerar väl







11 Dessutom vill jag säga att|Lisäksi haluan sanoa (141 svar)

o Lapsi ollut vasta hetken päiväkodissa, vaikeaa vastata.

o Vi kunde inte ha fått en bättre familjedagvårdare! 

o Fint dagis, professionell personal! Mitt barn får fint stöd med språket och personlighet.

o Ryhmätäytteiseen on panostettu. Lapsella hyvä olla ryhmässä. Tarvittaessa asioihin puututtu.

o Lugn grupp som vi anser kommer mycket från personalens upplägg/arbete.

o Henkilökunta puuttuu herkästi ja ennaltaehkäisevästi epätoivottuihin tilanteisiin.

o En tiedä miten ehkäisevät kiusaamista, sitä ei varmaan tapahdu.

o Jag har varit jätte nöjd med förskolan mitt barn går i! Vädligt förstående och tillmötesgående år personalen.

o Vi upplever att vi har rätt lite information om vardagen och verksamheten på avdelningen. Vi får daglig rapport om barnets och ibland foton på Seesaw, 

men den pedagogiska verksamhetens innehåll är rätt oklar.

o Kiitos kaikesta maailman parhaalle ryhmälle!

o Vi har inte så bra insyn i verksamheten (pga Corona situationen?).

o Iso kiitos vahvuuksin + positiiviseen pedagogiaan pohjautuvaa kasvatustyöhön.

o Ibland skulle barnen kunna vara lite mera ute.

o Veckobreven är uppskattade. Då får man ett sammandrag av veckan och vad gruppen jobbat med.

o Mycket nöjda detta år med personalen. Man märker att personalen har bra dynamik i år.

o Hyvää ihanaa hoitoa ja kohtaamisia.

o Päiväkodin työntekijät ovat erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita. Vanhempana minulla on tunne, että voin kysyä koska vain mitä vain ja saan apua 

tarvittaessa.



Barnets stöd inom småbarnspedagogik – grupp|Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa - ryhmässä



Av vem/vilka har ni fått stöd?|Keneltä/keiltä olette saaneet tukea? (332 svar)

o Personalen

o Henkilökunnalta

o Personalen på avdelningen.

o Hoitajilta

o Barnträdgårdslärare

o Personalen, daghemsföreståndaren.

o Ryhmän aikuisilta.

o Barnets egen pedagog, men även annan personal i gruppen.

o Erityislastentarhanopettaja, puheterapeutti.

o Henkilökunta auttanut haastavissa ”jättötilanteissa”, perään myös viesti kun tilanne rauhoittunut.

o Pedagogerna har hjälpt oss när vi har haft frågor och gett tips.

o Av barnets egenvårdare.

o Fysioterapiasta

o Hyvin usealta ihmiseltä.

o Hoitajat ovat olleet ymmärtäväisiä & empaattisia liittyen erityislapsiarkeemme.

o Kommer emot och hjälper t.ex. wc-besök på eftermiddagen om det far senare. De vuxna på avdelningen. Lyssnar och ger förståelse både åt föräldrar och

barn om det är någon period på gångs eller dylikt.

o Mitä ikinä mielessäni on, tiedän että voin esittää asiani ryhmän työntekijöille. Vuorovaikutus on inhimillistä, arvostavaa ja välitöntä.













Barnets stöd av speciallärare inom småbarnspedagogik
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki lapselle









5 Dessutom vill jag säga att|Lisäksi haluan sanoa (27 svar)

o Önskar få information om vad dom gör/jobbar med. Önskar få information om hur det går framsteg m.m.

o Behöver mycket mer stöd.

o Dagispersonalen har samarbetat med specialläraren, inte direkt i kontakt med oss föräldrar.

o En tiedä mitä siellä tehdään vai tehdäänkö mitään. 

o Kiitos paljon tuesta!

o Har varit positivt överraskad om hur snabbt och väl/bra Raseborgs stad har erbjudit och förverkligat det extra stödet mitt barn behöver. Stort tack!!

o Har inte haft kontakt med specialläraren, den har skötts via personalen i gruppen. Hon har endast deltagit i möte och varit ett bra stöd till personalen.

o Vi har haft möjlighet att få stöd av specialträdgårdsläraren och det har varit väldigt omtyckt av barnet.

o Fått information om språkliga problem har förekommit hos mitt barn och hur specialläraren har tränat med hen med hens svagheter.

o Me ei olla yhdessä suunniteltu, miten tai mitä tukea lapsi saa. Palautetta erikoisopettaja voisi saada enemmän.

o Kaikki mitä ne/me suunnittelemme ja keskustelemme lapsesta on hoidettu tosi hyvin. Lapsi on aina keskipisteessä ja hänen toivomukset otetaan 

vakavasti vastaan ja huomioidaan päivittäisissä asioissa.

o Specialläraren har varit och besökt gruppen men på vilken individuell nivå hon engagerat sig i barnen är jag osäker. Hon deltar i överföringssamtalet inför 

skolstart.

o Varit diskussion om saken och barnet ligger i kö.



S2 - stöd inom småbarnspedagogik|S2 – tuki varhaiskasvatuksessa
Svara på följande frågor ifall du har haft kontakt med S2-läraren inom småbarnspedagogik (svenska/finska som andra språk). /Vastaa seuraaviin

kysymyksiin, mikäli olet ollut yhteydessä S2-varhaiskasvatuksen opettajan (suomi/ruotsi toisena kielenä)







4 Dessutom vill jag säga att|Lisäksi haluan sanoa (4 svar)

o Lapseni on kaksikielinen kotikieli suomi ja olen tukenut vahvasti pvk henkilöstöä puhumaan myös ruotsia lapselleni päiväkodissa.

o It would be nice if S2 teacher will be able to come more often. It is really important for kids to learn their second language on good level before school.

o Emme tiedä jos S2-opettaja on tehnyt yhteistyötä lapsemme kanssa tänä vuonna.



Vårdnadshavarnas delaktighet|Huoltajien osallisuus

















9 Dessutom vill jag säga att|Lisäksi haluan sanoa (139 svar)

o Ingen individuell plan gjord... Två inbokade möten som glömts bort av dagiset. Inga förslag till nya datum, eller ursäkter för det bortglömda. Har själv ett 

flertal gånger frågat om mötestid, men dålig återkoppling.

o Henkilökuntaan saa helposti yhteyttä puhelimitse/Whatsup viesteillä. Valokuvat Peda.net toimii hyvin, koska vanhemmat eivät pääse sisätiloihin. 

Henkilökunta on ystävällinen ja aivan ihanat!

o Vi är nöjda och hoppas att vårt barn blir väl omskött och känner sig omtyckt där. Roligt när ni pysslar, pusslar, målar etc. Jumppasalen är populär och 

överlag all möjlig verksamhet uppskattas. Vi brukar öva hemma "färdighets" övningar, t.ex. färger, former, räkna, allt möjligt mera sånt önskas också när 

hen blir där ännu 1 når. Barnen kräver mera också ju äldre de blir. Verksamhet enligt ålder. Tack för gott samarbete.

o Vi får ingen information om hur och vad det pratas om i förskolan (endast det vad barnet berättar). Inga veckobrev. Samma gäller då det har varit bråk i 

gruppen. Vårt barn har flere gånger upplevt sig bli fel behandlad av klasskamrater (som händer). Men att personalen inte tar barnen på allvar utan sopar 

problemet under mattan.

o Jag tycker att kommunikationen mellan dagis och förälder är dålig. Det ges sällan muntligt info om det är nåt program eller utfärd som ordnas, i såna fall 

sägs det dagen innan eller samma dag.

o Vi är väldigt nöjda med både verksamhet !

o Vill ge mitt barns personal 10/10 :)

o Personalen meddelar nog om någonting skett utöver den vanliga verksamheten, både positiva saker eller negativa... hursomhelst är barnen i goda 

händer.

o En ole tarvinnut pk-johtajaa tavoitella, asiat hoituneet ryhmän kautta.

o Önskar att få oftare kvarssamtal om mitt barns välmående, inlärning osv. från lekis.

o Finns absolut inget att klaga på, eller ändra på.

o Henkilökunnan kanssa on helppo keskustella ja kysyä asioista



Corona restriktionerna har också påverkat verksamheten inom småbarnspedagogik. 
Svara på frågorna nedan hur dessa har påverkat er.

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös varhaiskasvatuksen toimintaan. 
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin, miten nämä rajoitukset ovat vaikuttaneet teihin.















5 Vilka av de ändrade förfaringssätt som kommit under Corona året tycker ni vi kunde använda oss av även 

framöver?|Mitkä koronavuoden aikana käyttöönotetuista käytänteistä voisi mielestänne jäädä pysyviksi/vaihtoehtoisiksi

tavoiksi toimia? (259 svar)

o Att barnen tas emot vid dörren. Enda negativa vi märkt på barnen är att händerna har blivit såriga av handtvättandet med tvål. Kanske de kunde smörjas 

in innan vilan?

o Aamuisin lapsen jättäminen päiväkodin henkilökunnalle ovella on sujunut hyvin. Helpottanut/nopeuttanut perheen aamuja ja vanhemman lähtöä töihin.

o Hygienian taso

o Att lämna vid ytterdörren är bekvämt för vårdnadshavaren (men belastar säkert dagvården).

o Aamulla lapsen jättäminen ovelle. Hyvä käsihygienia.

o Att barnen tas emot av personalen vid dörren.

o Mycket utevistelse

o Käsihygienia on ehkäistynyt yleisesti myös muita sairauksia. Viestintä sähköisesti on parantunut.

o Samtal på distans.

o Låsta dörrar. Ta emot vid dörren. Nolltolerans vid förkylningssymptom. Inga egna leksaker till dagis.

o Aktiivinen. Peda.net, varhaiskasvatuskeskustelu etänä (vaikka en itse valitsisi niin helpottaisi tietää että se on luonnollinen vaihtoehto)

o Att barnen är hemma när de är sjuka (även lite snuva), mindre förkylningar har spritts. Att föräldrar inte i "onödan" springer inne på dagiset.

o Noggrann hygien: handtvätt och låg tröskel för att skicka hem barn med förkylningssymptom.

o Mer utevistelse och verksamhet i små grupper- övrigt inga!

o Lämna vid dörren på morgonen > fungerar bra, det är ett tydligt och klart hejdå för barnet + att barnet får öva lite på att ta eget ansvar med sina kläder 

etc. Även om det bara handlar om att bära in sina sker till sin hylla.



6 Övriga tankar om Corona året?|Muita ajatuksia koronavuodesta? (210 svar)

o Kaikki erittäin hyvin!

o Koronavuosi on sujunut mainiosti. Onneksi, ilman tartuntoja ja karanteenia.

o Var först svårt att bara lämna vid dörren men man blev ju van med tiden och likaså barnen. Nu känns det inte konstigt alls.

o Allt har löpt smidigt och det har känts bra.

o Henk.koht. ajattelen että ikäryhmien välinen yhteistyö olisi pitänyt toteuttaa tilanteesta huolimatta - ulkona, jumppasalissa, pöytätasoisesti turvavälein....

o Tiden då man kunnat tala med personalen har varit så begränsad att mycket av det fortgående samtalet om barnet har uteblivit.

o Haasteellista varmasti muuttuvat tilanteet. Onnistuttu kuitenkin ok. Lapseni kaipaisi enemmän haleja ym. läheisyyttä, mutta ei uskalla sitä tarjota enää, 

koska niin paljon koronasta puhuttu.

o Kaikki on sujunut mielestämme hyvin. Olemme olleet tyytyväisiä.

o Arki on saatu sujuvaksi. Korona on tehty sopivan näkymättömäksi lapsille päiväkodissa.

o Det vi saknat är att få komma in i förskolan och se hur barnen har det där. Saknar träffar med andra föräldrar.

o Personalen har skött hela situationen så super bra. 10/10 poäng. Förstås ibland svårt att hålla reda på vilken info gått till vilken förälder, med en "två 

hushålls familj" som vi... och andra övriga tankar är att det skulle kunna vara över nu... som vi säkert alla önskar redan!!!

o Jobbigt att inte komma in på dagis. Ingen koll på extra kläder osv... Utan måst fråga personalen som har viktigare saker att göra. Annars flyter de på bra.

o Haasteellinen kaikille, kodille ja päiväkodilla myös.

o Personalen har svårt att kunna diskutera privata med föräldrarna vid hämtning och lämning, alla hör allt.

o Harmillista, kun eskarilaiset eivät voineet harjoitella koulun ruokalassa koko eskarivuoden ajan.

o Mycket bra att barnet fått vara i dagis trots Corona. Trist när ju- och vårfester uteblir. Men tycker ändå personalen gjort det bästa av situationen!



Övrigt|Muuta



Vad kunde förbättras?|Mitä voisi parantaa? (162 svar)

o Gården kunde få mera grejer.

o Kan inte svara har inte sätt utrymmena inomhus.

o Lite svårt att hålla uppdelade grupper med stora rum men märks att personalen gör sitt bästa.

o I behov av renovering. Det blir trängsel i tamburen. Det finns platser dit personalen inte ser så bra, ser ej vad som händer.

o Mera utrymme för rörelse inomhus, typ jumppasal. Ett lugnt utrymme för avslappning.

o Större utrymme för så stora barngrupper.

o Svårt att säga då vi inte varit in.

o Fantasiaa voisi käyttää, väriä! Yksi huone voisi olla viidakoksi maalattu toinen veden alainen teema jne.

o Gammalt och slitet. Personalen gjort allt den kan för att laga det mysigt:)

o Gamla små utrymmen, kunde vara större.

o Har varit endast 2 ggr in på avdelningen i och med Coronan så svårt att säga.

o Har inte varit inne pga Corona

o Vaikea sanoa. En ole tutustunut sisätiloihin. Kuvien perusteella hyvät.

o Iso pesuhuone ja vesileikkitarvikkeet voisivat olla käytössä säännöllisesti, ovat tosi mieluisia!

o Lapseni saa aivastelukohtauksia päiväkodista, etenkin jossain tietyissä tiloissa. Tämä ei ole ok.

o Aina voisi olla enemmän tilaa esim. sisäliikunta mahdollisuudet arjessa.

o Vanhempien näkökulmasta on vaikeaa arvioida tilojen toimivuutta. Omien lasten ryhmässä ulkoillaan paljon mikä on mahtavaa. Toivon että henkilökuntaa 

kuullaan mahdollisimman usein tilojen toimivuudesta.

o Inomhus är dålig luft, det är trångt och opraktiska utrymmen. (men det blir bättre med nya på kommande)





Vad kunde förbättras?|Mitä voisi parantaa? (175 svar)

o Pienten puolelle lisää tekemistä.

o Staket, brunnslock som står upp vid stenplattor.

o Kul då ni även går till skogen eller stranden.

o Fler lekställningar t.ex.

o Förstora gården så att den skulle ha ett skogsparti.

o Sama ulkona voisi toteuttaa enemmän. Lapsia kuitenkin ovat. Mieleen tulee esim. Fiskarssin leikkipuisto, liikennepuisto?

o Väldigt mycket lös och fin sand = relativt sandiga barn då man söker dem.

o Kan uppleva att gården är väldigt mörk vintertid. Dåligt upplyst.

o Gården är bara sand kunde försöka få den grönare, gräsmatta någonstans t.ex.

o Klätterställningar borde kontrolleras och fixas innan de går sönder.

o Gården saknar skugga. Soltak kunde byggas eller träd plateras.

o Kvaliteten på grindarna är usel. Skulle vara kul om de kunde ordnas en skrinnskoplan en bit från dagis, så barnen kunde få skrinna på vintern.

o Ulkoleikkeet liian vähän, voisi olla enemmän.

o Pihapuita tai pensaita voisi olla enemmän. On mukavaa että pihalla voi ajella pyörillä.

o Varjossa leikkipaikaa kaivataan.

o Enemmän kasveja, lapset voisi osallistuttaa niiden hoitamiseen.

o Mera utrymme och mera stora saker.

o Omkringliggande skog och natur kunde utnyttjas mycket mera, i synnerhet med förskolebarn.

o Liten gård, mestadels grus. Flera klätterställningar, planteringar och träd.



3 På vilket sätt önskar ni få information om daghemmets verksamhet?|Millä tavoin haluatte tietoa päiväkodin

toiminnasta ja tapahtumista? (397 svar)

o Seesaw

o Seesaw fungerar bra.

o Via Peda.net

o Paperilla

o Henkilökunnalta suullisesti + Peda.net

o På papper

o Elektroniskt under dagen.

o Muntligen, Seesaw

o Whatsup + Peda.net

o Muntligt eller via Seesaw/Wilma

o Seesaw är en bra informationskanal.

o Papperslapp!

o Avdelningens veckoschema vid dörren har vi tyckt om. Seesaw och Peda.net fungerar också bra.

o Egentligen ingen skillnad så länge det är konsekvent.

o Brev hem.

o Appen bra. Peda.net gillar jag inte.

o SMS-viestillä/sähköpostilla

o Att ha en kalender i korridoren och att står veckans plan













9 Dessutom vill jag säga att|Lisäksi haluan sanoa (159 svar)

o Känts som en massa onödiga flytter för barnen pga beslut som görs högre uppifrån. Räknas allt för mycket på barnantal och födelseår istället för att tänka 

på barnens bästa, tyvärr ses det bara till det ekonomiska. Men supernöjd med personalen på avdelningen, den ambulerande barnskötaren och 

föreståndaren.

o Uppskattar verkligen teamet av kunnig personal som alltid tar sig tid att diskutera.

o Ni gör ett bra jobb, fortsätt i samma stil :) Vi är jätte nöjda.

o Vi är tvåspråkiga. Önskar barnen kunde höra mera finska på dagis.

o Betyget kanske skulle vara bättre om vi visste mer/var mer delaktiga.

o Informeringen om ändringar i personalen (vikarier, inhoppare) skulle kunna vara bättre.

o Allt fungerar, trevlig personal och barnen har trivts jätte bra.

o Lisä vihannekset raaka tuore ruoka ja tuore raaka mehut tai smoothiet + lisää kokonaiset täysjyväpuuroja ja täysjyväleipää, ilman hiiva.

o Personalen gör nog sitt bästa med dom resurserna dom har! Tuusen tack :)

o Super tacksam för personalen. Vi var sjuklediga på födelsedagen men det ringdes och sjöngs för sjuklingen.

o Det är skojigt att barnen ofta får gå ut på skogstur och de har olika trevliga projekt som kopplar direkt till naturen (t.ex. fåglar), 

o Maten kunde ha högre kvalitet!

o I många andra kommuner har dagvården ett slags månadssaldo d.v.s. att man räknar sina timmar per vecka enligt behov. Detta skulle vara mycket 

välkommet och göra vardagen mer flexibel för familjerna.

o Satsa på bättre mat. Bär etc. närproducerat samt vegetariskt 1-3 ggr i veckan.

o Kiitos päiväkodin ihanille työntekijöille! Teette mahtavaa työtä ja arvostamme teitä.

o Mielestäni kaikki on mennyt ihan hyvin vaikka Korona on vaikuttanut paljon kaikkien elämään.




