E NKÄTSAMMANSTÄLLNING : V ÅRDNADSHAVARE
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som
åkte ut på Tuskulums helgkollo och lovläger, vår/sommar 2016.
Syftet med enkäterna är att följa upp deltagare och vårdnadshavares upplevelser
och tankar kring vistelsen på kollo. Dessa synpunkter är en viktig del i
verksamhetens ständigt pågående utvecklingsarbete.

Sammanfattning
17 vårdnadshavare vars barn deltagit i Magelungen Kolloverksamheter, Tuskulum
har besvarat enkäten.
Alla utom en svarar att informationen inför kollo var tillräcklig och samtliga
uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med återkopplingen efter lägren.
”Träna sociala samspel”, ”göra roliga saker” och ”avlastning för familjen” är
vanliga anledningar till varför barnen åker på kollo. En stor majoritet svarar att
förhoppningarna inför kollo har uppnåtts helt och hållet medan ett mindre antal
svarar att förhoppningarna uppnåtts till viss del. På frågan om hur samarbetet
med kollopersonalen fungerar svarade alla vårdnadshavare ”mycket bra” eller
”bra”. Samtliga upplever att barnet får det stöd hen behöver under
kollovistelserna. Femton vårdnadshavare svarar att barnet påverkats positivt av
kollovistelserna, en svarar att barnet påverkats negativt och en svarar att barnet
påverkats både positivt och negativt av kollovistelserna. Alla vårdnadshavare
uppger att de själva påverkats positivt av barnets kollovistelse. I de fria
kommentarsfälten väljer flera vårdnadshavare att rosa personalen och många
uttrycker glädje och tacksamhet över att barnet fått möjlighet att åka på kollo.
Författare:
Jessica Berg
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Inledning
Magelungen erbjuder helg- och lovkollo för barn och unga som har kontakt med LSS
eller socialtjänst. Varje helgkollogrupp träffas en gång per månad, sammanlagt 11
helger/år. Deltagarna kan vara inskrivna från en termin till i vissa fall flera år.
Sommarperiodernas längd är sju dygn och det finns plats för 10-12 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 öppet, nyfiket och
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. Miljön är viktig och anpassas så att
alla ska kunna delta, utvecklas och må bra. På våra kolloverksamheter arbetar
människor med adekvat utbildning som har erfarenhet och kompetens att stödja barn
och unga i samspelet med andra. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta
varje enskild deltagare utifrån dess resurser och behov. Vi strävar efter att deltagare,
vårdnadsgivare och handläggare skall vara delaktiga och tänker att ett gott samarbete
mellan samtliga inblandade parter är en förutsättning för att kollo ska bli en lyckad
insats.

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 var
tillräcklig?
Vet ej

Nej

Ja
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Kommentar:
-

En inriktningsplan för vilka ev. aktiviteter som planeras skulle vara önskvärt.
Men sen info om ändringar inför ungdomsgrupp – att det blev en grupp även i
tidiga perioden.

2. Är du nöjd med återkopplingen efter lägrena?
Har inte fått återkoppling
Missnöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
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Kommentar:
-

Bra personlig återkoppling om mitt barn specifikt.
Ev. komplettera med tips på saker som observerats som kanske behöver
tränas hemma mera.
De ansvariga ringer kollar läget hur det varit mm, helt underbart…
Hade faktiskt inte räknat med en sån fin och utförlig återkoppling.
Det blir bra eftersom vi kan få igång en diskussion m. Barnen så dom får
reflektera på lägret. Kul att höra hur dom utvecklas rent socialt!
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3. Varför åker ditt barn på kollo?
-

-

-

-

Miljöombyte. Social samvaro. Bryta negativa mönster. För upplevelser. För att
barnet trivs och själv vill åka (varit på kollot fler ggr).
Avlastning för familjen, umgänge med jämnåriga för barnet.
Träffa kompisar, spela in film, ha kul. Vi vill att han också ska få göra något
eget kul på sommaren.
Träffa vänner. Variation. Nya upplevelser. Utvecklas. Avlasta hemmavarande
syskon.
Få träffa ungdomar i samma situation. Få göra roliga saker utan familjen,
precis som andra ungdomar i sin ålder. Få träna sociala färdigheter.
För att träna socialt samspel.
För att kunna umgås med jämnåriga.
Hon gillar det.
Träna sociala samspel.
För att han får all den hjälp han behöver för sina svårigheter. Vi får hem en
talande inspirerande kille.
För att göra något bra på lovet. Sitter alldeles för mycket vid datorn. Få
kompisar i en grupp där han inte är annorlunda och mobbas. Att få lära sig
socialt samspel i grupp.
Framförallt att jag/familjen ska få hämta andan. Sedan att barnen får
utvecklas själva! Att dom får lov att kunna ”misslyckas” & att det är ok och att
dom får ansvara lite för sina handlingar!
För att han o vi var nöjda förra året. Få stärka sin självkänsla o självförtroende,
göra ngt själv utan brorsorna – bli stolt. Vara med andra med liknande
svårigheter o slippa känna sig annorlunda. Social träning med jämnåriga.
Hon behöver tillfälle att umgås med jämnåriga o få kompisar. Hon har flera
olika funktionshinder o har svårt med kompisrelationer hemma.
För att träna på att umgås med kompisar, göra roliga saker utan mamma och
familjen.
För att hon behöver stimulans och möjlighet att träffa andra barn med
diagnos. Miljöombyte. Hitta nya vänner.
Utveckling av sonens sociala förmåga och avlastning för familjen.
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4. Har dina förhoppningar om kollovistelserna
uppnåtts?
Nej

Till viss del

Ja, helt och hållet
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Kommentar:
-

Det blev inte lika bra upplevelse i ungdomsgruppen denna sommar. Tidigare
har sonen varit mera nöjd.
Över förväntningarna.
Då (namn) hade mycket hemlängtan var det svårt att motivera henne att
stanna kvar.

5. Hur fungerar ditt samarbete med
kollopersonalen?
Mycket dåligt
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Bra
Mycket bra
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Kommentar:
-

Alltid tillgängliga, hjälpsamma och tydlig kommunikation.
Finns alltid ngn att prata med.
Bra kontakt innan och efter samt vid hämtning och lämning.
Vi har bara hört positiva kommentarer från honom.
Äntligen vuxna som tar ansvar. Rapporterar vad som händer och löser
situationer när det händer. Lämnar inte bara över till mig som förälder.
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6. Upplever du att ditt barn får det stöd hen
behöver under kollovistelsen/erna?
Till viss del

Nej
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Kommentar:
-

Men han hade gärna blivit mer lyssnad på denna sommar då han inte ville
sova i det rummet han sov i. Men i slutet verkade det lösa sig bättre.
Personalen har varit grym. Och engagerat sig i (namn). (Namn) behöver en
vuxen att ty sig till. Hon är ganska ”liten” i sitt sätt att vara.

7. Tycker du att kollovistelserna påverkar ditt
barn på något vis?
Vet ej
Nej
Ja negativt
Ja positivt
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Kommentar:
-

Glad och växt. Skapat lite nya kontakter.
Glad energifylld kille när han kommer hem. Skolan märker att motivationen
ökar i skolan efter kolloperiod.
Han är en glad pratande och positiv kille berättande vad han har gjort på
vistelsen.
Han blev mycket lugnare och tryggare inombords. En följd av att han får
verktyg för att hantera uppkomna situationer. Denna effekt satt i lång tid efter
lägret.
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-

Glad och öppen för nya kompisrelationer när han kommer hem.
Hon har svårt med att sova borta där hon inte känner sig trygg. Men
långsiktigt tänker vi att detta är bra för henne.
Bättre på att hantera konflikter med andra barn och istället kommunicera.
Olika vid olika tillfällen.

8. Har du som vårdnadshavare påverkats av
barnets kollovistelse?
Vet ej
Nej
Ja negativt
Ja positivt
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Kommentar:
-

Det är roligt att det fungerar för honom och för oss.
Ja. Att få se sin ungdom lycklig, gå framåt och göra saker som andra ungdomar
gör att även jag mår bättre.
Möjlighet att ge lillebror egentid.
Glad unge.
På ett mycket bra sätt. Han är glad och framåt.
I och med att han blev lugnare blev också klimatet i familjen lugnare. Jag blev
inte lika trött och tjatig. :)
Jag får tid för mig själv och känner mig helt trygg med att jag vet att han har
det bra.
Vi känner oss trygga med personalen och vet att de hittar på roliga och
utmanande saker för barnen.
Utvilad.
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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 Tuskulum
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?
-

-

-

Fortsätt med ert underbara arbete! Ni är bäst!
Tacksam för att ni finns! Tycker också personalens/föreståndarens
observationer känns relevanta.
Bra med tydligare info inför byte till ungdomsgrupp, då allt blir nytt och nya
ledare. Fortsätt med att göra en film! Det har varit så uppskattat!
Svårt att hämta/lämna vid Klarabergsviadukten/Cityterminalen.
Jag har i flera år letat efter ett sånt här läger. När jag fick namnet Tuskulum
kunde jag äntligen hitta info på nätet. Eftersom kommunen har svårt att
bevilja kollovistelse i den utsträckning som det behövs, önskar jag att det
skulle finnas annan finansiering. Kanske finns, vad vet jag? Stipendier?
Vi är era ambassadörer! Vi är tok-nöjda :) !
Jag skulle vilja ha en personalkontakt under vistelsen. För att checka att det är
ok. Men jag vet att jag kan ringa men man vill inte störa…
Vi sökte oss till Tuskulum då vi tyckte att det kändes som litet mysigt ställe för
(namn) att vara på. Och som vi fått beviljat av biståndshandläggaren i vår
kommun. Vi behöver avlösning en helg i månaden då vi upplever att det blir så
intensivt med (namn). Vi hoppas på att få iväg henne till nästkommande läger.
Men hennes egna svar är inte så positiva :I Hon gillar helst att vara hemma och
har bara en fritidsaktivitet i veckan så vi ser gärna att hon kommer iväg på
kollot.
Tack för bra kollo!
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