
Könnun á flutningi milli deilda vor/haust 2015 
23  svöruðu könnuninni af 32 eða 71,87 % 

 

10 Gula lind 12 Rauða lind 1 Græna lind 
 
Hvernig fannst þér staðið að flutningi barns þíns um deild? 
15 Mjög vel 
7 Vel 
1 Sæmilega 
 
Hvernig var tekið á móti barninu þínu á nýju deildinni? 
12 Mjög vel 
11 Vel 
 
Hvernig þótti þér upplýsingar um flutninginn vera? 
9 Mjög góðar 
9 Góðar 
4 Sæmilegar 
 
Hvað fannst þér gott við flutninginn? 
Hvað hann gekk vel. 
Samskipti við foreldra og passað upp á að barninu líði vel.  
Frábærar móttökur. 
Allt ☺ 
Aðlögun. 
Ánægðara en það var, höfum ekkert að setja út á starfsfólkið á göömlu deildinni ( frábært) en 
starfsfólkið á Gulu er einstakt. 
Öll samskipti og hvernig tekið var á móti barninu í kringum flutningana og hvernig staðið var að  
aðlöguninni. 
Gott upplýsingaflæði um allar heimsóknir á nýja deild, hvernig honum leið á meðan, allt til 
fyrirmyndar.  
Fóru nokkrir vinir saman. 
Að það voru starfsmenn sem þekktu barnið á nýju deildinni. Barnið var mjög feimið fyrstu dagana, 
enda nýkomið úr sumarfríi og það var gott að heyra frá starfsmönnum þegar um það bil vika var liðin 
að barnið væri aftur orðið sjálfu sér líkt. Gott líka að börnin fengu að heimsækja tilvonandi deild 
nokkrum sinnum. 
Að starfsmaður flutti með barninu yfir á gulu lind. 
Fylgir börnum sem eru á sama aldri og þroska. 
Kennarar fluttir. 
Kennarar fluttust með milli deilda sem gerði það að verkum að barninu leið betur að þekkja einhver 
gömul andlit.  
Að þið sáuð um hann. 
Framkvæmdin gekk bara vel fyrir sig, sniðugt að undirbúa börnin áður t.d. með heimsóknum eins og 
var gert. 
Sveigjanleikinn. 
Fylgdi vinum. 
Góður aðdragandi. 
Að öll 2010 börn séu saman. 
 
Hvað fannst þér ekki nægilega gott við flutninginn.  
Engin athugasemd þar.  



 
Hvað getum við í Dal bætt okkur í við flutning milli deilda? 
Upplýsingar um hvernig er best fyrir okkur foreldrana að styðja við flutningana. Að starfsmannamál 
seú örugglega komin á hreint. 
Sum þurfa lengri aðlö0gunartíma. Ráð að fara í „heimsóknir“ á gömlu deildina á meðan breytingar 
eru að ganga yfir. 
Foreldrar þurfa meiri kynningu á nýju starfsfólki. 
Ekkert þið eruð frábær. 
Þið eruð bara best – voða lítið annað sem þarf að segja. 


