Finnish

YLEISARVIO
Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen lapseni hoitopaikkaan.
Koen, että hoitopaikka on kokonaisuudessaan turvallinen.
Voin suositella lapseni hoitopaikkaa.
KERRO MIELIPITEESI LAPSESI PERHEPÄIVÄKODISTA / PEDAGOGISESTA HOIDOSTA Vastaa seuraaviin
lapsesi perhepäiväkotia / pedagogista hoitoa koskeviin väittämiin merkitsemällä rasti yhteen
väittämän perässä olevista kuudesta ruudusta: 1 tarkoittaa “Täysin eri mieltä ja 5 tarkoittaa “Täysin
samaa mieltä. “En tiedä tarkoittaa, ettei sinulla ole tietoa asiasta. Kehitys ja oppiminen
Koen, että lastani kannustetaan olemaan utelias ja hänen oppimisen haluaan tuetaan.
Koen, että oppimisympäristö (materiaalit ja niiden saatavuus) kannustaa leikkiin, kehittymiseen ja
oppimiseen.
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään kykyään luoda ja ilmaista itseään eri tavoin (esimerkiksi
leikin, kuvien, liikkeen, laulun ja musiikin, tanssin ja draaman avulla)
Koen, että toiminta antaa lapselleni mahdollisuuden osallistua erilaiseen kulttuuritarjontaan
toiminnan sisä- ja ulkopuolella (järjestämällä teatteri-, musiikki-, tanssitoimintaa, tekemällä
yhteistyötä kirjaston kanssa tai vierailuja museoon jne).
Koen, että lapseni käyttää digitaalisia työkaluja/apuvälineitä oppimisessaan.
NORMIT JA ARVOT
Koen, että lapseni tuntee olonsa turvalliseksi.
Koen, että lastani kannustetaan kehittämään sosiaalisia taitojaan (kehittämään empatiaa,
aloitekykyä, vastuuntuntoa, suvaitsevaisuutta ja muiden huomiointia).
Koen, että lapsen hoitopaikka antaa yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä sukupuolesta, etnisestä
ryhmästä, uskonnosta tai vajaakuntoisuudesta riippumatta.
Koen, että lastani kohdellaan kunnioittavasti.
Koetko, että lastasi on syrjitty toiminnassa? Syrjimisellä tarkoitetaan sitä, että 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
Mikä seuraavista seitsemästä syrjintäperusteesta oli syynä siihen, että koit lastasi syrjittävän
toiminnassa?
Sukupuoli
Sukupuoli-identiteetti / sukupuolen ilmaisu
Etninen tausta
Uskonto tai vakaumus
Toimintarajoitteisuus
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Ikä
En halua ilmoittaa/En tiedä
Oletko ottanut tapahtuneen esille henkilökunnan kanssa?
kyllä
ei
en halua sanoa
YHTEISTYÖ KODIN KANSSA
Voin olla mukana toiminnassa ja vaikuttaa siihen (esimerkiksi kehityskeskusteluiden,
vanhempaintapaamisten ja muiden foorumeiden kautta).
Minusta tuntuu, että kysymykseni ja näkemykseni toiminnasta ovat tervetulleita.
Olen saanut tietoa hoitopaikan tavoitteista ja työskentelytavoista.
Koen, että hoitopaikan henkilökunta kohtelee minua kunnioittavasti.
Koen, että osaan mutkattomasti kommunikoida digitaalisesti lapseni toiminnan kanssa.
Onko sinua huoltajana syrjitty ottaessasi yhteyttä toimintaan? Syrjimisellä tarkoitetaan sitä, että
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 henkilöstöön?
Sukupuoli
Sukupuoli-identiteetti / sukupuolen ilmaisu
Etninen tausta
Uskonto tai vakaumus
Toimintarajoitteisuus
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Ikä
En halua ilmoittaa/En tiedä
Oletko ottanut tapahtuneen esille henkilökunnan kanssa?
kyllä
ei
en halua sanoa
RUOKA, LIIKKUMINEN JA TERVEYS
Olen tyytyväinen siihen tietoon, mitä minulle annetaan hoitopaikassa tarjottavasta ruoasta.
Koen, että lapselleni tarjotaan monipuolista ja ravitsevaa ruokaa.
Koen, että lastani kannustetaan liikkumaan.

