B RUKARENKÄT : V ÅRDNADSHAVARE
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som
åkte ut på Magelungens helgkollo, Suttarboda 2015.
Syftet med enkäterna är att följa upp deltagare och vårdnadshavares upplevelser
och tankar kring vistelsen på helgkollo. Dessa synpunkter är en viktig del i
verksamhetens ständigt pågående utvecklingsarbete.

Sammanfattning
Nio vårdnadshavare vars barn deltagit i Magelungen kolloverksamheter har
besvarat enkäten.
I princip uteslutande var vårdnadshavarna nöjda med informationen inför och
återkopplingen efter lägren. Samtliga uppger att barnet påverkats positivt av
kollovistelsen och 2 av 3 svarar att de själva påverkats positivt av barnets
kollovistelse. Vanliga förhoppningar inför kollo har handlat om att barnet ska
träffa kompisar och ha kul. Alla utom en av vårdnadshavarna svarar att
förhoppningarna om kollovistelserna uppnåtts helt och hållet och upplever att
barnet mår väl av och är gladare efter kollo. Samtliga upplever att barnet får det
stöd hen behöver under kollovistelserna. På frågan om hur samarbetet med
kollopersonalen fungerar svarade alla vårdnadshavare ”mycket bra” eller ”bra”.
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Inledning
Magelungen erbjuder helg- och lovkollo för barn och unga som har kontakt med LSS
eller socialtjänst. Periodernas längd varierar från 2 dygn upp till 10 dygn och det finns
plats för tio deltagare i varje grupp. Verksamheten riktar sig till barn och unga mellan
7-18 år.
På kollo ges möjlighet att utveckla och stärka sociala färdigheter, träffa nya vänner
och göra roliga aktiviteter i grupp. I arbetet på kollo har vi ett uppskattande
förhållningssätt där varje individs resurser lyfts fram och stärks. Genom att spegla och
locka med deltagarna i funderingar kring känslor och händelser kan de få erfarenhet
av nya sätt att samspela med andra. På våra kolloverksamheter arbetar människor
med adekvat utbildning som har erfarenhet och kompetens att stödja barn i
samspelet med andra. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje
enskilt barn utifrån dess resurser och behov.

Metod
Vårdnadshavarna fyllde efter avslutad kolloperiod i enkäter bestående av sju frågor
med svarsalternativ och en öppen fråga kring hur de uppfattat barnets kollovistelse,
hur den påverkat familjen och hur samarbetet med personalen har fungerat. I
anslutning till frågorna gavs möjligheten att kommentera svaren. Utöver dessa frågor
fick vårdnadshavarna ta ställning till sex påståenden utifrån i vilken utsträckning de
håller med om dem. Detta anges på en sexgradig likertskala som går från "instämmer
inte alls" till "instämmer helt”. Enkäten avslutas med utrymme för egna synpunkter
eller kommentarer.
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Redovisning av svar
1.Tycker du att informationen inför kollo är
tillräcklig?
Vet ej
Nej
Ja
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2. Är du nöjd med återkopplingen efter lägrena?
Har inte fått återkoppling
Missnöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Nöjd

Mycket nöjd
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3. Varför åker ditt barn på kollo?
- Mamma är ensamstående med tre pojkar på heltid och hinner/orkar inte ge X den stimulans och
sociala liv som han behöver, samt för att mamma behöver avlastning. X trivs inte i kontaktfamilj. Han
behöver mer stöd än vad en familj kan ge.
- För att träffa andra ungdomar osv…
- För att inte hålla till på stan.
- Tycker att det är så kul och bra personal. Toppen!
- För att komma ut och träffa kompisar och ha roligt!
- För att komma hemifrån och träffa kompisar.
- Därför att de behöver det. De behöver göra olika roliga saker. Det är bra för barnen och de blir glada.
- Hon tycker det är kul.
- För att komma ifrån och göra lite mer aktiviteter.
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4. Har dina förhoppningar om kollovistelserna
uppnåtts?
Nej
Till viss del
Ja, helt och hållet
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5. Hur fungerar ditt samarbete med kollopersonalen?
Mycket dåligt
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Bra
Mycket bra
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Kommentar:
- Vi kommer överens om vad vi behöver jobba med kring X efter varje gång och stämmer av hur det har
gått.

6. Upplever du att ditt barn får det stöd hen
behöver under kollovistelserna?
Till viss del
Nej
Ja
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7. Tycker du att kollovistelserna påverkar ditt barn
på något vis?
Vet ej
Nej
Ja, negativt
Ja, positivt
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På vilket sätt?
- X har det mycket tufft i skolan, har svårt med socialt samspel och är hårt ansatt av andra elever.
Därför är han ofta mycket ledsen, orolig och otrygg. Men han ser fram emot kollohelgerna och skiner
som en sol när han kommer hem!
- Han tycker det är skönt att få komma ifrån lillasyster ett tag 
- Är gladare och berättar vad han har gjort.
- När de kommer hem är de glada och nöjda och de får den hjälp och det stöd de behöver.
- Hon är glad när hon kommer därifrån.

8. Har du som förälder påverkats av barnets
kollovistelse?
Vet ej
Nej
Ja, negativt
Ja, positivt
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På vilket sätt?
- Blir glad av att se X glad och det minskar min oro kring honom. Samt att jag orkar vara en bättre
förälder när jag får vila ibland.
- Har fått några timmars andrum.
- Jag kan få mer tid till mina andra barn och göra saker med dem. De är 3, 5, 17 och 18 år.
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9. Markera vid varje påstående hur mycket eller lite du instämmer
0 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt (medelvärde)
Jag kan tänka mig att rekommendera
Suttarboda
Mitt barn känner sig trygg på kollo
Jag är orolig för mitt barn under kolloperioden
Jag har bra kontakt med föreståndarna på kollo
Jag har bra kontakt med personalen på kollo
Kollopersonalen förstår sig på mitt barn
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10. Finns det något annat som du vill dela med dig av?
- Magelungen är bäst!
- Positiva och engagerade ledare.
- Vet ej just nu.
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