
Öppna förskolan 
Svar från enkätundersökning 221024-221204

Under november månad 2022 genomförde öppna förskolan en besökarenkät för att få hjälp med att planera och 

utveckla Öppen förskolas verksamhet utifrån våra besökares behov. Besökarna kunde svara via länk till som gick 

att nå på Familjecentralens och kommunens facebooksidor, Laholms kommuns hemsida och på plats på 

familjecentralen. Svaren var anonyma. Vi fick in 55 svar.

Resultatet visar i korthet att under denna period besökte de flesta verksamheten med ett barn i åldern 1-2 år. 

Nästan alla vuxna besökare var svenskfödda och mammor. 

40% besökte Öppna förskolan (ÖF) någon gång i veckan, 25% flera gånger i veckan, och 25% en-två gånger i 

månaden. 

Familjerna bor i en omkrets av 0-20 km från ÖF.

På följande sidor kan du ta dela vad ni besökare tycker och tänker om verksamheten

(Sammanställningen fortsätter på nästa sida)
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Drygt 70% svarar 4-6 på en sexgradig skala att ÖF är viktigt som mötesplats och för att lära känna nya 

personer och familjer.

64% svarar 4-6 på en sexgradig skala att ÖF bidragit till att öka kunskapen om tex barns utveckling, 

språkutveckling och föräldraskap.

56% svarar 4-6 på en sexgradig skala att de ökat sina kunskaper om/fått guidning till andra 

verksamheter i kommunen.

90 % svarar 4-6 på en sexgradig skala på frågan om ”hur betydelsefull är möjligheten att kunna 

besöka Öppna förskolan för dig i din vardag?” 

På frågan om föräldrar och barns anledning till att besöka Öppna förskolan är följande alternativ mest 

ikryssade av 13 möjliga: att barnen får umgås med andra barn, lek och skapande, jag/vi mår bra av 

det, träffa andra vuxna i en välkomnande miljö, få nya vänner, kunskap råd och tips.

Du har svaren i sin helhet i följande bilder. 

Tack alla som medverkat!

Inger Öberg, enhetschef Individ och Familj
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Hur många barn brukar du besöka Öppen förskola tillsammans med?

Namn Antal %

1 barn 41 74,5

2 barn 13 23,6

3 barn 1 1,8

4< 0 0

Total 55 100

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Skriv in ålder på ditt/dina barn som du besöker Öppen förskola tillsammans med (markera varje 
barns ålder):

Namn Antal %

<1 35 63,6

1 år 15 27,3

2 år 9 16,4

3 år 5 9,1

4 år 3 5,5

5 år 4 7,3

Total 71 129,1

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Är du född i Sverige?

Namn Antal %

Ja 54 98,2

Nej 1 1,8

Total 55 100

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Jag är.... till barnet/barnen jag är här med

Namn Antal %

Mamma 49 89,1

Pappa 6 10,9

Annan vuxen 0 0

Total 55 100

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Hur ofta besöker du/ni Öppen förskola

Namn Antal %

Flera gånger i veckan 14 25,5

Någon gång i veckan 22 40

1-2 gånger i månaden 13 23,6

Mera sällan 6 10,9

Total 55 100

Svarsfrekvens

100% (55/55)

7



Hur lång väg har du till Öppna förskolan?

Namn Antal %

0-2 km 17 30,9

3-5 km 18 32,7

6-10 km 11 20

11-20 km 9 16,4

21-> 0 0

Total 55 100

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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I hur hög grad är Öppen förskola viktig för dig som mötesplats, att lära känna nya personer och
familjer?

Namn Antal %

1 - Nej, inte alls 1 1,8

2 5 9,1

3 9 16,4

4 11 20

5 14 25,5

6 - Ja, i hög grad 15 27,3

Total 55 100

Statistik

Medelvärde 4,4

Median 5

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Vad är bra med Öppen förskola för dig och ditt barn?

Att få leka ihop utan de måsten man har hemma.

Just nu är det stimulansen för 4-åringen. Som mamma blir jag mer närvarande och fokuserad på mitt barn när vi är iväg 
tillsammans. 

Träffa andra föräldrar och barn som är i samma ”fas” i livet. 
Barnet får finna sig ett annat sammanhang än i familjen, bra inför ev förskolestart. 

Träffa andra barn och föräldrar, nya saker att leka med. 

Komma ut från hemmets fyra väggar.

Självklarts 

Det är en väldigt välkomnade plats att komma till. Marie är fantastisk och det är så mysig stämning för både mig och mitt 
barn. Vi älskar sångstunden. Vill inte missa våra torsdagseftermiddagar där. 

Möjlighet till att träffa andra barn och föräldrar. 

Den sociala samvaron för både mig och mitt barn 

Att barnet får träffa andra barn, se annat och att mamman får komma ut.

Mitt barn blir stimulerad av att träffa andra barn och miljöombytet från att vara hemma. Jag har inte så stort socialt behov 
så jag gör det för mitt barn.

-Jättebra för oss som valt bort att ha barn på förskola att ha en plats för barnen att leka med andra barn.
-Socialisera mig som förälder med andra vuxna, 
-Kunskapen hos pedagogerna är guld värda. 
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I hur hög grad har Öppen förskola bidragit till att du ökat dina kunskaper om tex barns utveckling, 
språkutveckling och föräldraskap?

Namn Antal %

1 - Nej, inte alls 4 7,3

2 6 10,9

3 10 18,2

4 21 38,2

5 11 20

6 - Ja, i hög grad 3 5,5

Total 55 100

Statistik

Medelvärde 3,69

Median 4

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Vad är bra med Öppen förskola för dig och ditt barn?

Barnet får stimulans. Får träffa andra barn och tidigt lära sig hantera olika intryck och olika barn, sampel med andra. För mig 
som förälder att få det sociala och komma hemifrån. 

Det sociala samspelet, att träffa andra föräldrar och framför allt de helt underbara pedagogerna! Stor eloge till dem! ❤️

Träffa andra föräldrar och att min stora pojke får komma ut och leka eftersom han inte får vara på förskolan lika mycket som 
innan. För min minsta pojke så är det för att träffa andra bebisar. 

Träffa folk

Aktivitet att se fram emot. Träffa andra barn och vuxna. Få se barnen interagera med andra barn.

- Engagerade/trevliga pedagoger
- Kaffe :) 
- Enkelheten 
- Prata med andra föräldrar 

Mitt barn får träffa andra barn

Att träffa andra barn och vuxna. Sångstund. Aktivering. 

Att få komma ut och leka av sig och träffa andra barn 😊 samt stimuleras av olika miljöer och händelser ☺️

Maria!

Det sociala utbytet både för barn och föräldrar 

Träffa andra barn. 

Olika saker att göra och att dom utmanar barnen med olika pyssel och skapelser som barnen gärna upptäcker och leker 
med.
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I hur hög grad har Öppen förskola bidragit till att du ökat din kunskap om/ fått guidning till andra 
verksamheter som finns i kommunen?

Namn Antal %

1 - Inte alls 5 9,1

2 9 16,4

3 10 18,2

4 18 32,7

5 7 12,7

6 - i hög grad 6 10,9

Total 55 100

Statistik

Medelvärde 3,56

Median 4

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Vad är bra med Öppen förskola för dig och ditt barn?

Kul att träffa andra föräldrar. 

Jag får träffa andra föräldrar och får en paus i vardagen hemma.
Mitt barn upptäcker nya saker och lär sig interagera med andra barn. 

Jag får träffa andra vuxna som har barn, får tips och idéer kring mitt barns utveckling. Mitt barn får stimulans.

Min dotter utvecklas och inspireras av de andra barnen på öppna förskolan. Hon får utlopp för sin energi och nyfikenhet. 
Jag självtvivlet det är roligt och berikande att träffa andra föräldrar, barn och personal. 

Att man får träffa andra som är i samma fas i livet och mitt barn får den stimulans som behövs och får chans att utvecklas 
genom att lära av andra och utav många pedagogiska leksaker.

Komma hemifrån och träffa andra vuxna och barn 

Att mina barn får träffa andra barn 

Hon behöver aktivering och tycker det är super kula att kunna komma ut och träffa andra barn och prova alla leksaker även 
när det är uppehåll från vanliga förskolan.

Hon får träffa andra barn i en ny miljö. 

Omväxling från hemmamiljö, träffa andra barn och andra föräldrar. Mysig aktivitet, mycket lek för barnet och bra personal 
som man kan prata med och är bra och hjälpsamma med ens barn. Älskar även sångstund! 

Träffa andra mammor och pappor och barnen få lite omväxling i vardagen!

Att träffa barn i samma ålder även föräldrar till dessa för att knyta kontakter för framtiden. 
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Vilka av alternativen nedan motsvarar bäst anledningen till att du besöker Öppen förskola? Kryssa i 
de 5 alternativ du tycker är viktigast.

Namn Antal %

Lek och skapande för barnen 37 67,3

Barnen får umgås med andra barn 50 90,9

Föräldrar tipsar varandra 19 34,5

Få nya vänner 15 27,3

Få kunskap, råd och tips 12 21,8

Välkomnande miljö för barn och vuxna 25 45,5

Inspiration i vardagen 8 14,5

Andningshål/bara vara 15 27,3

Bra med närhet till BVC och Kvinnohälsovården 2 3,6

Alltid någon att bolla frågor med 9 16,4

Språkträning för vuxen eller barn 1 1,8

Träffa andra vuxna 25 45,5

Jag/vi mår bra av att komma hit 35 63,6

Total 253 460
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Vad är bra med Öppen förskola för dig och ditt barn?

Duktiga pedagoger
Trevlig miljö
Bra stöd och tips till föräldrar
Bra att kunna träffa andra föräldrar och barn 

Väldigt trevlig personal! Tyvärr va vi föräldralediga under pandemin vilket gjorde att vi inte kunde va där så ofta. Men väldigt
trevliga sångstunder, utflykter och innehåll de dagarna vi varit där

En bra plats att träffa andra i samma situation och mitt barn får uppleva och utvecklas

Roligt och kunna hitta på saker med barnet.

Träffa andra sol är hemma med barn. Leka 

Barnet blir stimulerat. Lär sig av nya miljöer och intryck.

Barnet aktiveras, träffar andra barn och vuxna. Annan miljö. 

Mötesplats för mig att integreras i samhället, barnet att interagera med andra barn och vuxna, samt samtala om frågor 
viktiga för barn.

Komma ut ur huset och träffa andra vuxna och barn 

Mitt barn får träffa andra barn i samma ålder,jag som föräldraledig får träffa andra vuxna

Gemenskapen med både barn och föräldrar. Bra förberedelse inför förskolan med barngrupp, sång samling mm. 
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Hur betydelsefull är möjligheten att kunna besöka Öppen förskola för din vardag?

Namn Antal %

1 - Inte alls viktigt 0 0

2 2 3,6

3 4 7,3

4 8 14,5

5 21 38,2

6 - Mycket betydelsefullt 20 36,4

Total 55 100

Statistik

Medelvärde 4,96

Median 5

Svarsfrekvens

100% (55/55)
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Om du vill kommentera något svar specifikt så gör gärna det här nedan. Har du övriga synpunkter 
som du vill framföra till oss går det naturligtvis också bra. Stort tack för hjälpen!

Saknar att det inte finns en gemensam fika stund där alla avbryter lek och sitter ner. Upplever att barnen blir stressade av 
fika då andra leker runt dem.

En mycket bra verksamhet som vi besökte mycket när de två stora barnen var små. Nu när det blivit syskon kommer vi nog 
gå lite grann igen för att aktivera 4-åringen :-)

Jag saknar närvaron av personalen. De är där men syns inte så mycket, går om varandra till personalrum/kontor. Upplever 
att jag träffade personalen mer för några år sedan när det var Maria och Eva som jobbade i barngruppen. Jag är medveten 
om att de inte ska vara där som pedagoger men det är trevligt att pratade med personalen om allt möjligt när vi är hos er :) 

Jag har trivts jättebra i gruppen för 0-6 månader. Det är snart dags för oss att byta grupp då sonen behöver mer stimulans, 
men den har varit så bra. 

Skulle varit så tacksamt om förskolan skulle haft öppet lite senare på dagarna så man har möjlighet att komma dit när 
sonen inte är på dagis också. 

Kaffe/the borde ingå :-) 

Personalen borde vara stöttande i att föräldrar väljer att ha barnen hemma istället för på förskolan när inte behovet direkt 
finns. 
Hur ofta vi besöker Öppna förskolan var före pandemin, nu är vi lite restriktiva på grund av det bland annat men hade gärna 
velat gå flera gånger i veckan igen. Jättebra att BVC visar en att Öppna förskolan finns, vetskapen om denna fina verksamhet 
fanns inte hos oss innan. Många vuxna har behov av Öppna förskolan för att få kontakt med andra vuxna människor, så det 
är jätteviktigt att det finns. 

Älskar er verksamhet! Tack för att ni finns!

Alltid trevlig och välkomnande personal. 
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Om du vill kommentera något svar specifikt så gör gärna det här nedan. Har du övriga synpunkter 
som du vill framföra till oss går det naturligtvis också bra. Stort tack för hjälpen!

Personalen är supertrevlig och bra med både vuxna och barn! ᐸ3

De senaste 2 gångerna vi har velat besöka öppna förskolan har det varit fullt. 
Sist stog det en mamma innanför i entrén och väntade på att få komma in. Vi har 3 andra mammor som fick vända ute på 
parkeringen. Behovet av öppna förskolan är stort och det är så otroligt tråkigt när man kört enkel resa på 20km och får 
vända ute på parkeringen. Kanske borde det finnas på fler ställen än endast i Laholm . 

Super trevlig, kunnig och stöttande personal, kan säga att när jag och även när maken varit föräldralediga var vi där 2gånger
i veckan. Åå om någon av oss skulle bli arbetslösa så skulle vi börja gå dit oftare igen. 
Var även super roligt att ni hade öppet under sommaren iår, perfekt utflyktsmål.

Lite mer gemensamma aktiviteter med barnen. Samt ha öppen någon eftermiddag istället för 0-5 år inte bara tidiga 
morgontimmarna 

Det är bra att ÖF är en öppen plats att vara på och själv styra aktiviteten. Bra att föräldrar och barn är olika och får mötas i
det. Men det vore också bra med vissa tydliga normer gällande t ex språkbruk.
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