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Jag känner mig övertygad om att jag och mina 

kollegor får möjligheten att uttrycka oss mer 

proffsigt och med ett gemensamt språk. 

Roligt och inspirerande material att använda sig 

av. 

 

Jag känner mig säker på att jag själv kommer 

att bidra till ett öppnare klimat och att jag 

kommer att kunna prata om svårare saker med 

föräldrar och fortfarande hålla mig lugn och se 

vikten av vårt samarbete mer än frågorna. 

 

Ja man märker väldigt tydligt att jag får annan 

respons från barnen, med positiv förstärkning 

Bra att uppdatera sig emellanåt! 

 

Jag tycker utbildningen har betydelse för mig 

dagligen. 

 

Föräldrar har kommit efter föräldramötet för 

att diskutera. Det har varit bra att lyfta fram 

olika saker. Nyttigt att själv tillsammans med 

kollegerna göra ett föräldramöte på ett annat 

sätt. 

 

Bra med ett färdigt material att utgå från. 

 

Bättre bemötande och en viss förbättrad 

inställning. Har fått proffsigare diskussioner 

och möten med föräldrarna. 

 

Jag känner mig proffsigare! 

Kan leda diskussioner bättre. 

 

Det var en bra kurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har inte varit med på hela kursen men har 

ändå upplevt att jag fått tips på hur jag kan lösa 

olika situationer. Jag känner mig mer proffsig 

när jag hittar ett annat tankesätt och andra 

lösningar på ”problemsituationerna” 

Har kunnat delge föräldrar tips och råd på ett 

enklare sätt. 

Lite aha upplevelser har uppstått! 

 

Mitt förhållningssätt till barn och kollegor. Mitt 

sätt att uttrycka mig. Undviker negationer och 

ibland ser jag mellan fingrarna när barnen gör 

något ”dåligt” och istället uppmuntrar jag när de 

gör bra! 

 

Jag har fått påminnelse om hur man bemöter 

barn. Det behövs påminnelser ibland! 

 

Ja, det var lärorikt att hålla i trådarna och 

känna att detta program föll i frodig jord hos 

våra föräldrar. 

 

Jag tänker medvetet på samarbetet med det 

enskilda barnet vid de olika aktiviteterna. 

 

Det har varit bra för all personal att få samma 

utbildning samtidigt. Vi har diskuterat mycket i 

arbetslaget. 

 

Ja! Det var ett bra material som förtydligade 

många begrepp och uttryck på ett bra sätt. 

Flera rejäla tankeställare både i yrkesrollen och 

i föräldrarollen! TACK! 

 

 

 
 

 

Vad har utbildningsinsatsen haft  

för betydelse för dig i din yrkesroll? 


