
Foreldrakönnun Hulduheima í apríl/maí 2018 

Könnunin var framkvæmd á netinu með Survey Monkey og var linkur sendur til allra 

foreldra í tölvupósti. 120 börn eru skráð í leikskólann. 

Svör bárust frá 93 foreldrum. Svarhlutfall er gefið upp í prósentum og fjölda. 

1. Telur þú að barninu þínu líði vel í leikskólanum?  

já 94,6%/88 

nei 2,15%/2 

veit ekki/get ekki svarað 3,23%/3 

 

2. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með upplýsingaflæðið frá leikskólanum?  

Mjög ánægður 43%/40 

Frekar ánægður 44%/41 

Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 8,6%/8 

Frekar óánægð/ur  3,23%/3 

Mjög óánægð/ur  1,08%/1 

 

3. Fylgist þú með námi og framförum barnsins þíns?  

Já 98,9%/92 

Nei 0,0% 

Veit ekki/get ekki svarað 1,08%/1 

 

4. Færðu nægar upplýsingar um leikskólastarfið eða viltu heyra meira?  

Ég fæ nægar upplýsingar 69,57%/64 

Ég fæ ekki nægar upplýsingar og vil heyra meira 23,91%/22 

Veit ekki/get ekki svarað 6,52%/6 

 

5. Finnur þú þig velkomin/n inn á deild barnsins þíns?  

Já, að öllu leyti 76,34%/71 

Já, að mestu leyti 20,43%/19 

Já, að einhverju leyti 1,08%/1 

Nei, að litlu leyti 1,08%/1 

Nei, að engu leyti 1,08%/1 

 

6. Upplifir þú gott eða slæmt viðmót frá starfsfólki?  

Mjög gott  75,27%/70 

Frekar gott 21,5%/20 

Hvorki gott né slæmt 1,08%/1  

Frekar slæmt 1,08%/1 

Mjög slæmt 1,08%/1 

 

 

 



7. Myndirðu vilja koma oftar í heimsókn í leikskólann?  

Já 50%/46 

Nei 18,48%/17 

Veit ekki/get ekki svarað 31,52%/29  

 

8. Telur þú mikilvægt að mæta á foreldrafundi þegar þeir eru í boði til dæmis að 

hausti?  

Já 93,41%/85 

Nei 2,20%/2 

Veit ekki/get ekki svarað 4,40%/4  

 

9. Vilt þú hafa meiri áhrif á leikskólastarfið?  

Já 16,3%/15 

Nei 45,65%/42 

Veit ekki/get ekki svarað 38,04%/35 

 

10. Hvaða leiðir væri hægt að fara til að efla samstarf milli foreldra og leikskóla? 

35 svöruðu þessari opnu spurningu en 58 slepptu að svara. 

 

Margar athugasemdir og góðar ábendingar komu fram í fleiri en einum lið og munu 

stjórnendur fara yfir þær og vinna úr. 


