Barnehageversjon 2-årsmodellen, 1.året

TILBAKEMELDING FRA FORESATTE OM
DUÅ-TILBUDET «DINOSAURSKOLE I BARNEHAGEN»
Dette barnehageåret har barnet ditt vært med på første halvdel av Dinosaurskole fra programserien De Utrolige Årene. Vi
trenger dine ærlige tilbakemeldinger for å kunne evaluere og forbedre tilbudene vi gir. Tilbakemeldingene blir brukt av
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet; som er faglig ansvarlig for tilbudet, samt av de ansatte ved
_______________________ barnehage som har gjennomført tilbudet. Alle svarene blir behandlet konfidensielt.
VÆR VENNLIG Å BRUK SVART ELLER BLÅ PENN NÅR DU FYLLER UT.

A. Dinosaurskolen som helhet
Sett ring rundt påstanden som stemmer best med din oppfatning.
1. Mitt barns sosiale samhandling og håndtering av ulike følelser sammen med venner har det siste året blitt:
forverret

litt forverret

det samme

litt bedre

bedre

2. Mitt barns sosiale samhandling og håndtering av ulike følelser sammen med voksne har det siste året blitt:
forverret

litt forverret

det samme

litt bedre

bedre

3. Mitt barns evne til å løse utfordringer og problemer har det siste året blitt:
forverret

litt forverret

det samme

litt bedre

bedre

4. Mitt barns forståelse av begrepene som snakkes om i Dinosaurskolen er nå:
svak

ganske svak

nøytral

ganske god

god

5. Ville du ha anbefalt tilbudet Dinosaurskole i barnehagen for andre?
ikke anbefalt

trolig ikke det

nøytral

kanskje anbefalt

ville anbefalt

6. Hvordan oppleves det å samarbeide med personalet ved barnehagen angående ditt barns sosiale- og
følelsesmessige læring:
dårlig

litt dårlig

nøytral

ganske bra

godt

7. Hvor trygg føler du deg angående å takle ditt barns sosiale- og følelsesmessige væremåte i fremtiden?
ikke trygg

noe utrygg

nøytral

litt trygg

trygg

8. Min totale vurdering av at barnet mitt har deltatt på Dinosaurskoleprogrammet er:
negativt

litt negativt

nøytralt

litt positiv

positiv

Vennligst snu arket for å fullføre utfyllingen. Tusen takk!
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B. Utbytte av Dinosaurskolen
Sette ring rundt påstanden som passer best med din oppfatning.

1. Hvor nyttige var informasjonsskrivene og hjemmeaktivitetene fra Dinosaurskolen?
ikke nyttig

ikke særlig nyttig

nøytral

Aldri

noe nyttig

Sjelden

Noen ganger

nyttig

Ofte

Svært ofte

2. Hvor ofte snakker barnet ditt om
Dinosaurskolen hjemme?

1

2

3

4

5

3. Hvor ofte har du og barnet ditt jobbet
hjemme med hjemmeaktivitetene fra
Dinosaurskolen?

1

2

3

4

5

4. Bruker barnet ditt noen av følgende
ferdigheter for å håndtere følelsene sine
hjemme?
a) Snakker om Dinosaurskolereglene.

1

2

3

4

5

b) Setter ord på ulike følelser.

1

2

3

4

5

c) Bruker trinnene i problemløsning.

1

2

3

4

5

d) Bruker ulike tilnærminger for å løse
problemer (vente, dele, turtaking, etc). 1

2

3

4

5

e) Bruker avslapningsøvelser eller
går inn i «skilpaddeskallet» sitt.

1

2

3

4

5

f) Trekker pusten dypt og tenker
på noe hyggelig for å takle frustrasjon. 1

2

3

4

5

5. Hvilke tema i Dinosaurskolen var mest nyttig for barnet ditt?

6. Hvordan kunne tilbudet vært forbedret slik at nytteverdien hadde blitt større for dere?
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