Enkät om färdsätt

Barn rör sig klokt.
*Obligatorisk fråga

1. Hur många barn från er familj är i detta daghem/denna klubb för närvarande? *
______________________
2. Hur lång väg har ni från hem till daghem/klubb? *
Välj

o
o
o
o
o

Mindre än 500 m
500 m – 1 km
1,1 km – 2 km
2,1 km – 5 km
över 5 km

3. Hur reser ni vanligen till daghemmet/klubben? *
Markera med ett kryss det huvudsakliga färdsättet med vilket du själv och dina barn tar er till daghemmet/klubben
största delen av resan. Lämna onödiga åldersalternativ tomma.
Vuxen

Barn 0–1 år

Barn 2–3 år

Barn 4–5 år

Barn 6–7 år

Med bil
Med barnvagn
Med cykel eller sparkcykel
Med cykelbarnstol eller i cyckelvagn
Till fots
Med kollektivtrafik + till fots
Med kollektivtrafik + med barnvagn
På ett annat sätt,
hur?
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4. Vilka färdsätt använder ni åtminstone då och då när ni kommer till daghemmet/klubben? *
Markera i tabellen de färdsätt ni använder åtminstone då och då. Lämna onödiga åldersalternativ tomma.

Vuxen

Barn 0–1 år

Barn 2–3 år

Barn 4–5 år

Barn 6–7 år

Med bil
Med barnvagn
Med cykel eller sparkcykel
I barnstol eller i cykelvagn
Till fots
Med kollektivtrafik + till fots
Med kollektivtrafik + med
barnvagn
På ett annat sätt,
hur?

5. Vilka faktorer påverkar att ni kommer till daghemmet/klubben till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik *
Du kan välja flera alternativ.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Resan är lagom lång.
Smidig kollektivtrafikförbindelse.
Har inte möjlighet att använda bil.
Trygg trafikmiljö.
Önskan om att du själv eller ditt barn får mer vardagsmotion.
Önskan om att lära barnen röra sig och uppföra sig i trafiken.
Önskan om att röra sig på ett ekologiskt hållbart sätt.
Bra väder.
Fungerar som kombination med resan till och från arbetet eller till någon annan fortsättningsförbindelse.
Restiden ökar inte märkbart. Med en personbil skulle vi spara tid __________ minuter/riktning.
Någon annan orsak, vilken:_____________________________________________________________
Inget av dessa alternativ.

6. Vilka faktorer bidrar till att ni inte kommer till daghemmet/klubben till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik? *
Du kan välja flera alternativ.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vägen är för lång
Ingen kollektivtrafikförbindelse
Gång- eller cykelrutterna är inte trygga.
Ett rörelsehinder som jag eller mitt barn har
Vi äger inte cyklar
Vi har inte lämplig utrustning
Dåligt väder
Fungerar inte som kombination med förbindelsen till och från arbetet eller med en annan
fortsättningsförbindelse
Man behöver reservera betydligt mer tid för resan. Det tar __________ minuter / riktning mer tid
jämfört med en resa med personbil
Någon annan orsak, vilken:______________________________________________________________
Inget av dessa alternativ.
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7. Använder ni reflex under den mörka tiden? *

8. Använder ni hjälm när ni cyklar?
Om ni inte cyklar, kan du lämna denna fråga obesvarad.

Ja

Nej
Ja

Barn
Vuxen

Nej

Barn
Vuxen

9. Använder ni cykellampa när ni cyklar i
mörkret?
Om ni inte cyklar i mörkret, kan du lämna denna fråga
obesvarad.
Ja

10. Använder ni alltid säkerhetsbälten och
bilbarnstolar när ni använder bil?
Barn behöver en bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde
åtminstone tills hon/han är över 135 cm lång. Om ni inte
använder bil, kan du lämna denna fråga obesvarad.

Nej

Ja

Barn
Vuxen

Nej

Barn
Vuxen

11. Anser du att ditt barns trafikfostran är på
en bra nivå? *

12. Anser du att ditt barns miljöfostran är på
en bra nivå? *

Trafikfostran som ditt barn får i hemmet och i samarbete
med daghemmet/klubben.

Fostringssamarbete mellan hem och daghem/klubb.

o
o
o

Ja
Nej
Jag vet inte

o
o
o

Ja
Nej
Jag vet inte

13. Vad anser du hur kunde man utveckla barnens trafikfostran, miljöfostran samt kunskaper i
hantering av vardagen vad gäller val av färdsätt?
Fostringssamarbete mellan hem och daghem/klubb.

Berätta dina åsikter:

14. Är du nöjd med dagisgården/gården och närområde vad gäller hur trafiken fungerar? *
Markera i tabellen din åsikt om följande påståenden.
Av
samma
åsikt

Jag vet
inte

Av annan
åsikt

Det finns tillräckligt med parkeringsplatser för bilar.
Parkeringsområdet är tryggt.
Det finns tillräckligt med cykelställen.
Det är tryggt att lämna cykeln i de platser som reserverats för cyklar.
Daghemmet/klubben har tillräckliga och goda förvaringsutrymmen för barnvagn,
barnstolar, cykelvagnar och pulkor under dagis- /klubbdagen.
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15. Är du nöjd med de anvisningar och rekommendationer du fått från daghemmet/klubben vad
gäller hämtning/lämning av barn? *
Markera i tabellen din åsikt om följande påståenden.
Av samma
åsikt

Jag vet
inte

Av annan
åsikt

Jag har fått information om var parkeringsplatserna ligger och hur använda dem.
Jag har fått goda säkerhetsanvisningar angående om hämtning/lämning av barn
med bil och hur röra sig på parkeringsområdet.
Gångförbindelserna till daghemmet/klubben är tydligt markerade.
Jag har fått tillräckligt med information om kollektivtrafikförbindelser och rutter till
närbusshållplatserna.
Cykelrutterna till daghemmet/klubben är tydligt märkta.
Jag har fått goda anvisningar för bevaring av barnstolar, cykelvagnar och pulkor i
daghemmet/klubben under dagisdagen.
Daghemmet/klubben uppmuntrar vår familj att använda ekologiska färdsätt under
resor till daghemmet/klubben.
I sin helhet har anvisningarna vad gäller hämtning/lämning av barn varit tillräckliga
och goda.

16. Förslag till utveckling av dagisgården, för att förbättra trafiken när man lämnar eller hämtar
barn eller för att uppmuntra till miljövänligare färdsätt.
Berätta ditt förslag, vad man kunde utveckla och vad som till exempel kommunen, föräldrarna eller
föräldraföreningen kunde göra:

Vad jag själv kunde göra:

Tack för din medverkan!
Direkt respons om kollektivtrafik till HRT: www.hsl.fi/sv/respons
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