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Du har väckt många tankar kring hur vi bemöter 

barnen och hur viktigt det är att bemöta och 

bekräfta det positiva hos barnen. 

Samtidigt som det är viktigt med tydliga vuxna och 

gränser. Detta har vi diskuterat mycket i 

arbetslaget och även med föräldrarna. 

Förhoppningsvis leder det till en stärkt självkänsla 

hos våra barn!  EN MYCKET BRA UTBILDNING!  

 

Har betytt mycket. Man har det med sig både på 

jobbet mellan personal/barn och mellan 

kollegorna och mellan personal/föräldrar. Men 

man har det också med sig när det gäller ens 

familj. Bra saker att tänka på och ha med sig. Om 

vi kan ge barnen en bra självkänsla. Det är det 

viktigaste vi kan ge dem.   JÄTTEBRA UTBILDNING! 

TACK! 

 

Mycket i utbildningen är självklart och man ”kan” 

allt redan, men man får ändå en tankeställare 

kring allt. 

Det är bra att få diskutera. Känner att jag blivit 

mer medveten om mitt förhållningssätt. 

Roligt att det uppskattades av föräldrarna också. 

 

Självrannsakan. Hur fungerar jag, både hemma 

och på mitt arbete. 

Glasögonen har varit roliga att använda. 

Oro inför föräldramötet, Bra hjälp med materialet 

Mycket positivt gensvar från föräldrarna. 

 

Det var en bra utbildning. Jag fick lära mig en del 

nya saker och jag tror att vi kommer att använda 

det på föräldramöten framöver. 

Kursen har på flera vis fått tankar att flöda. 

Framför allt tycker jag att jag gör skillnad mot 

barnen. Föräldrarna är mer förstående i det vi gör. 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en bra utbildning. Den har 

förhoppningsvis stärkt mig i min yrkesroll och min 

syn på våra föräldrar och deras syn på mig/oss. 

 

Att man tänker mer på sitt handlande. Bättre 

kontakt och samarbete med föräldrarna. Mycket 

som man vet, men behöver lyfta. Bra utbildning 

helt enkelt. 

 

VI har pratat mycket om det på arbetet. Tänker 

oftast på olika saker i arbetet med barnen. 

Glasögonen är väldigt uppskattat i barngruppen, 

Som mamma så har man tänkt på en del saker.  

En bra utbildning där jag lärt mig mycket. 

 

Medvetenhet och eftertanke, försöka se det 

positiva övervägande, vilket jag kanske redan gör, 

men nu har jag det ”vid ytan” oftare. Intressanta 

diskussioner för arbetslaget utifrån de olika 

områdena. Vi har väckt nyfikenhet hos föräldrar 

och det är ju viktiga och behövda områden i 

barngruppen.  Birgitta har varit en mycket bra 

utbildare, saklig och lyssnat på våra frågor.  

 

Alltid bra att fräscha upp sina tankar kring sin 

yrkesroll. Lätt att fastna. Har blivit många 

diskussioner i arbetsgruppen. Föräldrarna är 

positiva och vill ha mer diskussionstid. TACK! 

 

 

En kick!  

Väcker tankar!  

Ser  resultat bland barnen ex. positiv förstärkning, 

+ konto, mer samarbetsvilliga barn. 

Tycker i helhet att utbildningen är KANONBRA, 

tydlig och inte svår att implementera i sin 

yrkesroll. Har även nytta av det i min föräldraroll. 

 

Vad har utbildningsinsatsen haft  
för betydelse för dig, i din yrkesroll? 


