Finnish
YLEISARVIO
Vastaa seuraaviin lapsesi esikoulua koskeviin väittämiin valitsemalla väittämän jälkeen yksi kuudesta
ruudusta. Vastaa asteikolla, jossa 1 tarkoittaa Olen täysin eri mieltä ja 5 Olen täysin samaa mieltä
sekä En osaa sanoa, ellei sinulla ole tietoa asiasta.
Mielestäni esikoulu on kokonaisuudessaan turvallinen lapselleni.
Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen lapseni esikouluun.
Voin suositella lapseni esikoulua.
KEHITYS JA OPPIMINEN
Koen, että lapseni esikoulun oppimisympäristö (materiaalit ja niiden saatavuus) kannustaa leikkiin,
kehittymiseen ja oppimiseen.
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään kielitaitoaan (laajentamaan sanavarastoaan ja
kehittämään taitoaan kertoa, esittää kysymyksiä, ilmaista ajatuksiaan, kuunnella ja kirjoittaa).
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään matemaattista ajatteluaan (määrä, luku, järjestys,
mittaus ja ajan käsitteitä).
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään kykyään ymmärtää luonnontieteellisiä ilmiöitä
(ihmisten, kasvien ja eläinten välisiä yhteyksiä luonnossa).
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään kykyään luoda ja ilmaista itseään eri tavoin (leikin,
kuvien, liikkeen, laulun ja musiikin, tanssin ja draaman avulla).
Koen, että esikoulu antaa lapselleni mahdollisuuden osallistua ja nähdä monenlaista ammattimaisten
kulttuuriharjoittajien tarjoamaa kulttuuria (että esikoulussa vierailee teattereita, musiikkiesityksiä,
tanssiesityksiä tai esikoulu käy katsomassa esityksiä, tekee yhteistyötä kirjaston kanssa tai vierailee
museoissa.)
Koen, että lapseni käyttää digitaalisia työkaluja/apuvälineitä oppimisessaan.
NORMIT JA ARVOT
Koen, että lapseni tuntee olonsa esikoulussa turvalliseksi.
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään sosiaalisia taitojaan (kehittämään empatiaa,
aloitekykyä, vastuuntuntoa, suvaitsevaisuutta ja muiden huomiointia).
Koen, että esikoulun henkilöstö kohtelee lastani kunnioittavasti.
Koen, että esikoulu antaa lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä sukupuolesta, etnisestä
ryhmästä, uskonnosta tai vajaakuntoisuudesta riippumatta.

NORMIT JA ARVOT Koetko, että esikoulun henkilöstö syrjii lastasi? Syrjimisellä tarkoitetaan sitä, että
esikoulun henkilöstö on kohdistanut lapseesi jonkinlaista syrjintää, jonka syynä on jokin seitsemästä
syrjintäperusteesta, joita ovat sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, etninen
tausta, uskonto tai muu vakaumus, toimintarajoitteisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus ja ikä.
kyllä
ei
en halua sanoa
NORMIT JA ARVOT Mikä seuraavista seitsemästä syrjintäperusteesta oli syynä siihen, että koit
esikoulun henkilöstön syrjivän lastasi?
Sukupuoli
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
Etninen tausta
Uskonto tai vakaumus
Toimintarajoitteisuus
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Ikä
En halua ilmoittaa/En tiedä
Oletko ottanut tapahtuneen esille esikoulun henkilökunnan kanssa?
kyllä
ei
en halua sanoa
YHTEISTYÖ KODIN KANSSA

Lapseni kehitys ja oppiminen dokumentoidaan ja tehdään näkyväksi.
Voin olla mukana toiminnassa ja vaikuttaa siihen (kehityskeskusteluiden, vanhempaintapaamisten ja
muiden foorumeiden kautta)
Minusta tuntuu, että kysymykseni ja näkemykseni toiminnasta ovat tervetulleita.
Olen saanut tietoa esikoulun tavoitteista ja työskentelytavoista.

Koen, että esikoulun henkilöstö kohtelee minua kunnioittavasti.
Koen, että osaan mutkattomasti kommunikoida digitaalisesti lapseni esikoulun kanssa.
YHTEISTYÖ KODIN KANSSA Onko sinua huoltajana syrjitty ottaessasi yhteyttä esikouluun? Syrjimisellä
tarkoitetaan sitä, että esikoulun henkilöstö on kohdistanut sinuun jonkinlaista syrjintää, jonka syynä
on jokin seitsemästä syrjintäperusteesta, joita ovat sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen
ilmaisu, etninen tausta, uskonto tai muu vakaumus, toimintarajoitteisuus, seksuaalinen
suuntautuneisuus ja ikä.
kyllä
ei
en halua sanoa
Mikä seuraavista seitsemästä syrjintäperusteesta oli syynä siihen, että koit syrjintää ottaessasi
yhteyttä esikoulun henkilöstöön?
Sukupuoli
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
Etninen tausta
Uskonto tai vakaumus
Toimintarajoitteisuus
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Ikä
En halua ilmoittaa/En tiedä
Oletko ottanut tapahtuneen esille esikoulun henkilökunnan kanssa?
kyllä
ei
en halua sanoa
RUOKA, LIIKKUMINEN JA TERVEYS
Olen tyytyväinen siihen tietoon, mitä minulle kerrotaan esikoulussa tarjottavasta ruoasta.
Koen, että lapselleni tarjotaan esikoulussa monipuolista ja ravitsevaa ruokaa.
Koen, että lastani rohkaistaan liikkumaan.

