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Emma Holke 

Föräldraenkät 2015 

 

Vi skickade ut sammanlagt 14 enkäter till föräldrar som har barn som bor på 

Viljan. Vi fick tillbaka 11 vilket ger en svarsfrekvens på 78%. Enkäterna 

besvarades anonymt.  

 

Vi redovisar samtliga kommentarer med undantag från kommentarer som kan 

undanröja anonymiteten. 
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1. Jag tycker det varit lätt att komma i kontakt med personal på Viljan. 
 

Instämmer helt 91 %      Instämmer delvis 9 %        Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer  

Positivt bemötande från både kontaktperson och övrig personal 

 

Vår kontaktperson är positiv i all kontakt. Maillista till all personal hade varit bra att 

ha 

 

2. Jag har alltid känt mig välkommen att ringa eller besöka Viljan. 
 

Instämmer helt  100%      Instämmer delvis 0%         Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer 

De få gånger det varit aktuell på telefon. Vi har alltid blivit trevligt mottagna när vi 

besökt Viljan 

 

3. Jag har blivit väl bemött av personalen på Viljan. 
 

Instämmer helt  91%      Instämmer delvis 9 %        Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0%  

 

Kommentarer 

. 

 

4. Jag tycker att Viljan aktivt tagit del av min syn på mitt barns svårigheter. 

 
Instämmer helt 91 %      Instämmer delvis 9 %        Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer  

Professionella personer som lyssnar och gör vistelsen där anpassad för vårt barn 

 

 

 

5. Jag har känt att personalen på Viljan lyssnat på mig. 

 
Instämmer helt 91 %      Instämmer delvis  9 %      Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer  

 

6 . Jag upplever att jag haft möjlighet att påverka innehållet i min son/dotters 

träning på Viljan. 

 
Instämmer helt  64 %      Instämmer delvis  36 %      Instämmer delvis inte 0%       Instämmer inte alls 0%  

 

 

Kommentarer  

Jag är nöjd med deras upplägg 

 

Man kan ge förslag men förlitar oss på att personalen ser var i faserna vårt barn 

befinner sig-ger information och lägger upp planering för vidare utveckling 
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Jag har inte varit så aktiv själv på den fronten än 

 

7. Jag tycker att mitt barns boende på Viljan ger/gav positivt resultat för min 

son/dotter. 

 
Instämmer helt 91 %      Instämmer delvis 9 %        Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 
 

 

 

8. Jag skulle rekommendera Viljan till andra föräldrar. 

 
Instämmer helt 82 %      Instämmer delvis 18 %        Instämmer delvis inte  0%      Instämmer inte alls 0% 
 

Kommentarer 

Bra personal, tankar om utveckling. Bra boende och aktiviteter  

 

Jag är inte säker på hur bra skolan är än och boendet hänger ju ihop med den 

 

Har redan gjort det 

 

Dock inte skolan vilket är otroligt trist 

 

9. Jag har fått ökad insikt/kunskaper om Aspergerssyndrom genom mitt barns 

boende på Viljan.  

 
Instämmer helt 9 %     Instämmer delvis 36 %      Instämmer delvis inte 27 %     Instämmer inte alls 18 % 

Obesvarad fråga 9 % 

 

Kommentarer 

Jag var redan insatt 

 

Färdiglärd blir man aldrig-nya saker dyker upp som med allt annat vet man inte hur 

framtiden ser ut och oron inför detta  

 

Den kunskap jag har gällande Asperger har jag skaffat mig innan min dotter flyttade till 

Viljan. Söker även aktivt ökad kunskap på egen hand och har inte upplevt att jag 

behöver/vill ha ytterligare information från Viljan 


