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Kommentar:  

 Fungerar super. 

 Jag trivs bra med barnet jag tar hand om och det funkar helt som det ska.  

 Det är ett trevligt jobb att arbeta med barn och umgås med dem via bla lek, bakning och 

pyssel. Matlagning är även det en trevlig arbetsuppgift. Det är även lärorikt att få ta hand om 

barn, bemöta föräldrar osv.  

 Supermysigt att ta hand om barnen på förmiddagarna. Vi leker lite hemma, går ut och 

promerar i vagnen och hon somnar på fem röda. Sen när hon vaknar leker vi lite och sen äter 

vi lunch och leker lite till.  

 Ett trevligt sätt att tjäna extra pengar.  

 

 

Kommentar:  

 De är trevliga!  

 Familjen är jättetrevlig och föräldrarna är mycket förstående.  

 Trevlig familj som jag kan föra en öppen dialog med.  

 Trivs mycket bra i familjen.  
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Trivs du med dina arbetsuppgifter? 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3.  

4. 

5. Instämmer helt  
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Trivs du hos din familj? 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3.  

4.  

5. Instämmer helt 



   

 

Kommentar:  

 Familjen verkar väldigt glada med mig.  

 Jag får ofta beröm för mitt arbete.  

 Föräldrarna kommenterar ofta hur glada de är att ha mig och att barnen längtar efter mig.  

 

 

 

 

Kommentar: 

 Föräldraförstärkning är oerhört trevliga och visar uppskattning och omtanke via mail, samtal 

och månadsträffar.  

 Verkligen! Presentkort som tack för terminens arbete var en riktigt glad överraskning.  

 Absolut, bättre kunde det inte varit!  
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Känner du dig uppskattad för ditt arbete av 
din familj?  

1. Instämmer helt  

2.  

3.  

4.  

5. Instämmer helt  
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Känner du dig uppskattad för ditt arbete av 
FöräldraFörstärkning? 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. Instämmer helt 



   

 

Kommentar: 

 Det känns alltid tryggt att komma med frågor och funderingar, jag har känt att det var 

jätteskönt att skriva veckomailen och få feedback på dem.  

 Öppet klimat där man kan fråga om hjälp ifall det behövs.  

 FöräldraFörstärkning är duktiga på att följa upp oss Föräldraförstärkare, det känns som en 

klar trygghet. De är månda om sina anställda.  

 Man vet att man alltid kan höra av sig till er.  

Det bästa med att arbeta som föräldraförstärkare är:  

 Arbete med barn.  

 Friheten, människorna och känslan i företaget.  

 Även om man har ett arbete som kan vara ganska oregelbundet så känns det tryggt att ha en 

organisation som står bakom en och ser till att allting går till ordentligt. Att ni försvarar våra 

intressen. Denna känsla uppskattar jag väldigt mycket i jobbet. Sen är det så klart kul att jobba 

med barn och lära ut någonting av det man kan. 

 Det är kul att umgås med barnen. 

 Kommunikationen är bra mellan Föräldraförstärkning och föräldraförstärkare. Trots att 

meddelanden går via mail upplevs en känsla av bra kontakt och stöd. 

 Att få jobba med barn. 

 Ett lärorikt jobb där man själv känner att man utvecklas! 

 Umgås med barn, träffa föräldrarna. Ger erfarenhet för framtida yrkesliv. 

 Att få en paus från vardagen och plugget och umgås och ha det mysigt med barn! Att få en 

extra slant i plånboken är verkligen ett plus för arbetet är så kul och tacksamt. 

 Det är ett roligt jobb. 

 När man lyckas få eleven att förstå och se utveckling. Det är även ett väldigt givande jobb där 

jag själv lär mig nya saker varje gång genom mitt lärande. 

 Att få lära sig om barns beteenden och utveckling, samt kontakten med barnens 

föräldrar/förälder. 

 Barnen utan tvekan, man får så mycket kärlek och känner sig lika uppskattad varje gång även 

om de har bråkat lite så är det alltid något positivt med att träffa barnen.  

 Bra extrajobb vid sidan av studierna, håller igång min egen matte samtidigt som jag får lära 

mig att vara pedagogisk. 
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Upplever du att du får tillräckliigt stöd av 
FöräldraFörstärkning ? 

1. Ja 

2. Nej 



   

 

 

 

 

 

Skulle du rekommendera FöräldraFörstärkning som 
arbetsplats/extrajobb till dina nära och bekanta? 

1. Ja  

2. Nej 

3. Ingen uppfattning  


