Utvärdering av finsk/svensk föreställning hösten 2015
Barnen har pratat mycket om det och lekt att de trollar ur öronen. När vi var där var barnen
delaktiga och lyssnade. Vi som personal tyckte att det var bra, hon fångade barnen och
eftersom barnen uppskattade det så tyckte vi om den, vi är här för barnen skull. Lagom
längd på den så att barnen inte tappade intresset.
Koltrasten avd. Skogen
Hej!
Våra barn tyckte att teatern var väldigt rolig :)
Det tyckte vi vuxna också och att föreställningen var lagom lång.
Vi vill gärna att det flera liknande föreställningar.
Mvh: Bergtorpet avd. Lokatten

Vi har lyssnat in vad barnen tyckte och hur det upplevde föreställningen. Vi och barnen
uppskattade föreställningen. Så hälsa Anne och tacka. Vi ser fram mot fler liknande
arrangemang.
Det enda vi då önskar är att förskoleklass/skola får en egen föreställning. P.g.a. att det blev
en så hög ljudnivå, några av våra yngsta blev rädda.
/Odensvi avd. Prästkragen

Från barnen: -Allting var roligt, - Roligt när hon hämtade kastrullen, -Bäst var när hon
trollade fram bollarna, -Kul när hon räknade.
Från pedagogerna: Bra att kunna fånga alla oavsett ålder, bra att barnen får vara delaktiga i
teatern. En kul o uppskattad teater.
Med vänlig hälsning
Förskolan Skogsbacken
Hej! Teatern var uppskattad och på lagom nivå för barnen, de förstod och kunde återberätta
vad de sett och hört. Vi följde upp teatern på vägen hem och samtalade om vad den
handlade om. Vi kommer också att följa upp teatern och dess upplägg med att berörda barn
får delta i en aktivitet med kastruller som innehåller olika saker/"uppdrag" och koppla det till
teatern.
Förskolan Bergtorpet
avdelning Lindbacken och Björnungen

Jag har inte hunnit prata med barnen om denna föreställning. Men jag kan informera om att
det skrattades, detta gällde även pedagogerna. Underhållande, spännande och givande. Alla
från Vitsippan, dvs alla närvarande, deltog.

Det som var ett problem och det kanske är något vi behöver ha en dialog med lärarna om
något liknande ges är att skolbarnen blev väldigt triggade till att skrika och då skärmdes ett
par av våra barn upp och blev väldigt ledsna samt att ur bullersynpunkt var det inte alls bra.
Men det är inget som faller på vår härliga uppträdare.
Vänligen
Förskolan Odensvi avd. Vitsippan

