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Q1 Hversu ánægð/ur varst þú með samtalið sem þú áttir með kennara um
barnið þitt í haust ?

Answered: 49 Skipped: 0

TOTAL 49
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32.65% 16

22.45% 11
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Q2 Ef þú hefðir val um fyrirkomulag foreldrasamtals hvaða valkostur myndi
henta þér ? Þú getur merkt við a.m.k. tvo kosti.

Answered: 49 Skipped: 0

TOTAL 49

# ANNAÐ SEM ÞÚ VILT TAKA FRAM DATE

1 koma í skólann á ákveðnum tíma í samtal eða fá símtal á zoom - einnig fá svona rafrænt skjal
með upplýsingum um barnið sem rætt var um á fundinum

12/18/2020 8:49 AM

2 Ég myndi vilja koma í skólann eða fá samtal á teams eða zoom. Finnst símtal versti - mest
ópersónulegi kosturinn.

12/17/2020 3:50 PM

3 Allt gott í bland 12/17/2020 1:27 PM
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Q3 Annað sem þú vilt taka fram og gagnast við endurmat foreldrasamtala.
Answered: 20 Skipped: 29

# RESPONSES DATE

1 Þetta var mjög flott og þægilegt. 12/18/2020 9:01 AM

2 Ég myndi vilja vita meira um það hvernig tekið er á hegðun barnsins - hvernig viðmót fær
barnið þegar það er leitt, sárt, brestur í grát eða sínir hegðun sem gefur til kynna að barnið
ræður ekki við tilfinningar sínar, áreiti eða upplifun :)

12/18/2020 8:49 AM

3 Nei 12/18/2020 7:54 AM

4 Nei 12/17/2020 6:02 PM

5 Góð lausn á erfiðum tímum , maður saknar samskiptanna við starfsfólkið en allt hefur verið
leyst af yfirvegun og jákvæðni

12/17/2020 5:45 PM

6 Góð lausn á erfiðum tímum , maður saknar samskiptanna við starfsfólkið en allt hefur verið
leyst af yfirvegun og jákvæðni

12/17/2020 1:47 PM

7 Allt gott í bland. Bara fara eftir aðstæðum hverju sinni. 12/17/2020 1:27 PM

8 Nei 12/17/2020 12:08 PM

9 Þið standið ykkur vel 12/17/2020 11:52 AM

10 Ánægð með að fá sent blaðið með punktunum sem við ræddum 12/17/2020 11:52 AM

11 Fannst þetta fyrirkomulag um símtal mjög gott en það hentar allt fyrir okkur, að koma við í
leikskólanum eða hittast/spjalla í gegnum síma eða net. Takk fyrir gott samtal og samráð
varðandi börnin okkar sem eru í svo góðum höndum í ykkar starfi.

12/17/2020 11:33 AM

12 Nei 12/17/2020 11:25 AM

13 . 12/17/2020 10:57 AM

14 😊 12/17/2020 10:29 AM

15 Tókst ekki að merkja við tvo kosti. Fannst fínt að fá símtal en líka fínt að koma í viðtal eins og
hefur verið :)

12/17/2020 9:39 AM

16 Það gefst ekki oft tími, skiljanlega, til að ræða við kennara þannig að mér þætti algjör synd að
hætta með hefðbundin foreldraviðtöl í leikskólanum. Þessi útfærsla var þó mjög góð hjá ykkur
í ljósi aðstæðna og þið eigið hrós skilið fyrir skjót viðbrögð við öllum þessum breyttu
aðstæðum en það er ómetanlegt að fá að setjast niður með kennara barnsins sína með góðan
kaffibolla og fara yfir þetta frábæra starf sem fer fram hjá ykkur ;)

12/17/2020 9:29 AM

17 Nei 12/17/2020 9:22 AM

18 Nei 12/17/2020 9:21 AM

19 nei 12/17/2020 9:12 AM

20 nei 12/17/2020 9:10 AM


