Ändring i servicenät / Bedömning av konsekvenser för barn /
Enkät för vårdnadshavare
1. Hur viktiga är följande frågor för dig när småbarnspedagogik anordnas? *
inte alls viktigt

ganska viktigt

viktigt

väldigt viktigt

högklassig verksamhet
tidsenliga och mångsidiga redskap
trivsam lärmiljö
hälsosam daghemsbyggnad
daghemmets storlek
daghemmets läge
samarbete mellan hemmet och
daghemmet

2. Utvärdera hur det eventuella bytet av daghem som servicenätplaneringen medför inverkar på
barnens välbefinnande och deltagande i småbarnspedagogiken *
Utvärdera hur stor inverkan påståendena i den vänstra spalten av tabellen har på barnens välbefinnande
och deltagande i småbarnspedagogiken. Påståendena berör inte nödvändigtvis anordnandet av
småbarnspedagogiken för ditt eget barn, utan du kan utvärdera påståendena allmänt med tanke på
barnens välbefinnande.

påverkar
inte
barnen har indelats i åldersgrupper
(0-3-åringar / 3-5-åringar)
barnet har möjlighet att skapa nya
vänskapsband
barnet får nya vuxna i sin vardag
specialläraren är oftare på plats i
daghemmet
daghemmets lokaler motsvarar kraven i
planen för småbarnspedagogik
daghemmet ligger nära andra tjänster,
t.ex. biblioteket, museet, idrottshallen

påverkar
lite

påverkar
tydligt

påverkar
väldigt
mycket

jag kan
inte säga

påverkar
inte

påverkar
lite

påverkar
tydligt

påverkar
väldigt
mycket

jag kan
inte säga

det nya daghemmet är större än det
nuvarande
det nya daghemmet ligger längre borta
hemifrån

3. På vilket område (enligt postnummer) bor er familj? *
07870
07900
07930
07945
annat, vad

4. Ifall Lovisa stadsfullmäktige i april 2020 beslutar om nedläggning av daghemmet där mitt barn
för närvarande är, önskar jag att barnet flyttas till följande enhet *
Hembacka daghem
Isnäs daghem
Forsby daghem
Märlax daghem
Fredsby daghem
Ruukin päiväkoti
Tessjö daghem
Valkom daghem
Villekulla daghem
Lyckebo (gruppfamiljedaghem)
Krisumaja (privat gruppfamiljedaghem)
Jag önskar att mitt barn flyttas till samma grupp med bekanta barn och bekant personal
Spelar ingen roll
Mitt barn börjar förskolan hösten 2020

5. Om Kuggom daghem stängs, kan inte de svenskspråkiga förskolebarnens morgon- och
eftermiddagsvård förverkligas på området. Därför kommer man att föreslå en flytt av
förskoleundervisningen till centrum området. (De finskspråkiga barnens förskola och vård
kommer inte att flytta på sig, för den sker redan nu i Harjurinteen koulu.) Hur skulle ett sådant
arrangemang påverka er familjs vardag och/eller ert barns välbefinnande?

6. På vilket annat sätt skulle en eventuell flyttning till annan enhet påverka barnens
välbefinnande och deltagande i småbarnspedagogiken? Är inverkningarna positiva, negativa
eller både och? I den här punkten kan du också precisera dina svar i tabellen om du vill.

Du har svarat på alla frågorna i enkäten. Tack för ditt deltagande!

