Evaluering af fælles arbejdsdag - 21. september 2019.
Bestyrelsen på Langsø Friskole og Børnehus har som tidligere annonceret, valgt et fokusområde omkring, alle vi
forældres, involvering og engagement i udførelsen af de mange praktiske opgaver som til stadighed skal løses på
vores institution. Vi vil derfor bede alle familier med børn i skolen eller børnehus besvare dette spørgeskema,
således vi kan blive klogere og få gjort vores arbejdsdage endnu mere vedkommende og relevante for alle.
På seneste arbejdsdag 21. september 2019 oplevede vi et relativt fint, men ikke "prangende" fremmøde fra
morgenstunden. Vi noterede desuden et frafald af deltagere ifbm. middagspausen.
Vi vil bede jer svare på følgende spørgsmål hurtigst muligt og senest torsdag 31. oktober 2019, og aflevere på
kontoret eller hos medarbejdere i Børnehuset eller skolen :
Navn: _______________________________
1. Deltog jeres familie på arbejdsdagen 21. september 2019?: Ja:______ Nej: ______
2. Hvis I deltog - hvor mange fra familien deltog?: Antal voksne: ______ Antal børn: ______
3. Hvis I ikke deltog, angiv gerne en "årsag" - sæt X:
- Vi kunne ikke pga. andre aftaler: ______
- Vi synes ikke arbejdsdagene er gode: ______
- Anden årsag: ______
4. Vi ønsker at arbejdsdagene er både hyggelige og effektive - Derfor følgende spørgsmål:
- Oplever Du at forplejningen er god og tilstrækkelig?: ______
- Oplever Du at der er tilstrækkelig lejlighed til også at "hygge" og snakke med de øvrige?: ______
- Vi har hidtil, alene haft formel pause ifbm frokosten 12.00. Skal der lægges flere pauser ind?: _____
- Skal vi også have en "tak-for-idag-samling" til slut - evt. en øl/vand ca. 15.00?: ______
- Oplever du at opgaverne der skal udføres er tilstrækkeligt planlagt?: ______
5. Der er en del frafald af deltagere, ved middagstid - Deltog, du og din familie hele dagen frem til
15.00? ______
6. Hvis Du/I var nødt til at gå før 15.00, hvad var da årsagen? - Sæt X:
- Andre aftaler om eftermiddagen: ______
- Jeg havde løst de arbejdsopgaver jeg fik: ______
- Synes 6 timer (9.00-15.00) er for lang tid: ______
- Anden årsag: ______
Skriv gerne kommentarer til spørgsmålene og ligeledes forslag til forbedringer - På forhånd tak:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

