Sammenfatning av foreldrenes evaluering Fn dagen på skolen – Lørdag 22. Oktober. 2011.
Synspunkter og tilbakemelding på +/- siden.

Tilbakemeldinger +
Flott med ulike aktiviteter i hallen. Man
slapp å sitte i ro i 2 timer.
Godt for ungene å få være i aktivitet.
”Så vellykket og flott arrangement at det
overskygget min skepsis til lørdag”.
Fin og bedre opplevelse med underholdning
i kultursalen.
Barna var aktive i forkant – jobbet frem mot
dagen med produksjon, underholding Osv.
Engasjerte foreldre!
Noen foreldregrupper la virkelig sjela si i å få
til noe bra.
Barna strålende fornøyd!
Både voksne og barn mer opplagt lørdag enn
en sen ettermiddag/kveld midt i uka.
Underholdninga til ungene var flott og
variert – passe lange innslag. Stemningsfullt,
koselig, fellesskapsfølelse.
Sosialt arrangement.
Mindre pes/stress å ha det på en lørdag
noen få timer enn i midtuka.
Blir ikke så sent på ryddegruppa av foreldre
(mot tidligere kl 21-22++ i midt-uka).
Rydde/vaske gruppa av foreldre gjorde en
kjempejobb(de som stilte)var ferdig på
under en time.
Fint at elevene fikk stå i kassa og selge.
Lettere å forstå sammenhengen ift
innsamlede penger.
Flotte gevinster på tombola!
Bra informasjon til foreldrene i forkant. Bra
organisering – bra jobba 
Kjempebra fn-dag – vi hadde det bra.
Pluss for initiativ til å gjøre noe nytt!
Slapp langtekkelig loddtrekning.
God tid til å ”mingle” og snakke med andre.
Mange artige stands. Godt og slippe rydding
++ en senkveld. Mer opplagte både foreldre
og barn. ”Avser” gjerne 1 lørdag i året.
Lagt til lørdag ga det mulighet til å invitere
med flere fra familien 
Flotte produkter elevene hadde laga –
stolthetsfølelse!

Tilbakemeldinger Kunne vært langt flere lodd i tombola.
Noen foreldre stilte ikke på sine vakter – ga
heller ikke beskjed om at de uteble.
Frustrerende for de som stod igjen på
aktiviteten. Noen aktiviteter ble
underbemannet.
Lite aktiviteter direkte for ungdommen –
gjøre bedre neste gang – ungdomsforeldre?
Savnet en ”speaker” som informerte om alt
som foregikk og hvor.
Kunne med fordel vært mer boller, vafler,
snitter istf bare skuffekaker.
Pølseboden stoppet salget for tidlig.
For kort dag, synes vi 3 timers innsats
grunnlag for 1 dags avspasering –hm?
Meget uhøvelig at et slikt arr. Blir lagt til ei
helg. Mange har andre planer for helga og
trenger sine fridager etter ei hektisk uke.
Vi har to fridager i uka der alt skal gjøres
ute/hjemme. Derfor deltok vi ikke.
Minus for at det ikke var lufta blant
foreldrene.
Minus for at foreldrene måtte gjøre noen
aktiviteter når ungene sjøl bidro.
Viktig å se forskjellen om man har elever i 1.10. klasse. Overkjør ikke foreldre!
Lørdag veldig ugunstig for oss som har
arbeid i helgene og for barn som er hos sin
2. forelder i helgene. Frihelga er ”hellig” for
oss som jobber noen helger.
Foretrekker fortsatt en ukedag. Kunne vi
f.eks solgt lapskaus/spaghetti som
middagsmat i hallen i forkant av arr.?
Lørdag passer oss svært dårlig å delta.
Ukedager passer meg best.
Kanskje at det var på en lørdag. Vi har for
tiden lite tid sammen i ukene – så den tiden
er viktig for oss
Dumt med en lørdag. Lettere å få fri en
ørkedag enn en lørdag.
Lørdag er hellig…
De eldste var ikke så engasjert… Men en

Flott at ungene involveres så godt i
problemstillingen fattig/rik på verdensbasis.
Vi må hjelpes til.
Utrulig artig med de ulike aktivitetene –
ungene storkosa seg 
Det var flott at det ble lagt nettopp til en
lørdag. Kl.slett var bra. Særlig for oss med
mindre barn i familien. Passe langt.
Foreldrene gjorde en kjempeinnsats.
Elevene var fantastiske!!
Flott å kunne bruke en dag i lag med
familien på skolen på et så flott
arrangement. Unger stolt over foreldre som
bidrar.
Fint med opplevelser/aktiviteter.
Fint at det ble kortet ned noe da man så det
ble lang tid med aktiviteter.
Mye bedre opplevelse med underholdning i
kultursal.
Initiativet og opplegget synes veldig bra.
Godt humør blant alle foreldre og barn.
Vi koste oss – stor takk til lærerne!
Flott å kunne være sammen på skolen som
en familie og sammen med lærere.
Mye liv og røre – vi satt ikke bare på en stol
og så på.
Elevene var blitt involvert fra starten av.
Kjempeflott fellessdel før og etter. Spes
”Glow”. Savnet et teaterinnslag?
Kjempebra at det var aktiviteter også for de
mindre ungene/under skolealder.
Stands der barna hadde laget eller bidro
med noe gjorde at de kanskje får et bedre
forhold til dagen.
Mange stilte opp(foreldre) Det var snakket
om og godt informert om på forhånd 

vanskelig gjeng å ”tenne”??
Det å ha helgene fri er viktig for oss som
familie da det ikke gis så mange muligheter i
ukedagene til å gjøre ting i lag.
Hvis det er lov æ ønske – ønsker jeg det lagt
til en ukedag
Likte ikke at det var en lørdag da noen har
mammahelg/pappahelg.
En ”mister” en fridag.
At det var lagt til en helg synes jeg ikke var
bra.
Synes lørdag er en litt uheldig dag.
At det ble lagt til en lørdag er ikke bra. Det
er faktisk elever i 10.klasse som har
lørdagsjobb. og jeg synes det er helt
tankeløst, at elever som jobber, skal få
fravær som faktisk følger dem på sitt
vitnemål!

Sammenfatning: Som ventet - 2-delte oppfatninger vedr. valg av dag (17/17) MEN nær sagt
utelukkende god tilbakemelding på innhold, organisering, og ”ny vri”  Sammenfatning leveres
ledelsen ved skolen.
17 foresatte ved skolen leverte skjema med utelukkende positive tilbakemeldinger – også til valg av
lørdag formiddag.
13 foresatte leverte skjema med positive tilbakemeldinger på innhold på dagen, men negativ til valg
av lørdag.
4 foresatte leverte skjema med utelukkende negativ tilbakemelding – som i hovedsak gikk på valg av
dag. Og disse valgte å ikke delta.

