Mit barn er

Hvad går du til?

Er du glad for at gå på Musikskolen?

Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde dig ud?

Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde dig ud? Kommentar















Min søn klager over at han ikke gider.
hun har glemt det en del gange
Min datter elsker musik, men har ikke fundet sig godt til rette på sit musikhold.
Mor svarer
Det er besværligt at betale regningerne og får ofte gebyrer da der ikke har været nogen besked om
der ligger et indbetalingskort.
uopdragne børn
For lidt bevægelse sent på dagen.
giver udtryk for at hun ønsker at stoppe ind i mellem
Vi har en datter der til tider godt kan syntes det er voldsomt med en stor forsamling. På holdet går
der 10 børn plus deres forældre. Det kan tit godt være for meget og for uoverskueligt for hende.
Vil hellere gå til fodbold.
Min søn har været meget glad for rytmik altid men har de seneste måneder vist uinteresseret, så
det har været frustrerende. Har overvejet at melde ham ud fordi han har sagt han ikke ville være
der. Men har talt med Hanne om en ny stategi for at støtte min søn. Vil nødigt melde ham ud, så nu
prøver vi nye lege og andet fokus, hvilket jeg er meget glad for.
Vores datter er netop udmeldt da hun ikke var så engageret i at deltage og var svær at holde
fokuseret på undervisningen.
For meget sygdom hos underviser. Ved sygdom bliver timen blot aflyst og der er ingen refusion i
kontingent.

 Han går ikke til musik mere da det er kedeligt siger han.
 Nogen forstyrrer undervisningen.
 aflysninger pga sygdom

Har du andre ønsker eller kommentarer
 Min søn synes kun der spilles på blokfløjte, og han synes, der er for få drenge. Måske der skulle
være en større variation i brugen af instrumenter?
 Oplever rammerne er triste. Ved indgangen står en gammel plastik plante med og samler støv. Der
er ofte beskidt på gulvet hvor man skal kravle rundt. Hanne er fantastisk og det hele værd;)
 Kunne godt tænke sig at danse mere (og gerne med vimpler) :-)
 At det kan fortsætte når jeg skal i 3 klasse
 Jeg vil spille guitar
 En tidligere introduktion til instrumenter
 Et tidligere tidspunkt - det er lidt sent 17:30
 Jeg har været meget tilfreds med rytmikken og undervisningen. Min søn har været glad for at skulle
afsted.
Så håber vores nye strategi hjælper:)
 Jeg synes det var rigtig godt at gå til rytmik men tidspunktet var svært pga sult og træthed hos en
lille 3 årig
 Der har været meget sygdom, og min søn har kedet sig, og timer er for korte.
 Min søn spøeger meget efter bamsen, der hilste på børnene i starten. det var vist frem til
efterårsferien. Jeg hører flerer af børnene spørge efter Bruno.
 Jeg kunne godt tænke mig nogle flere nye lege.
 Mere tid til musikundervisning.

Hvor mange fritids aktiviteter har du udover Musikskolen?

Hvis du skulle vælge en fritids interesse fra, ville det så blive Musikskolen?

kommentarer?
 Dog svært at modtage en SMS på dagen hvor man er på arbejde og ens søn er på skolen. Men kan
godt se ved barnsyg og sygdom så er det svært
 Det er MEGET svært at gennemskue hvilke klasser der er på hvilken skole, og i de små klasser, er
det naturligvis meget væsentligt. Derudover er det ALT for sent man får svar på hvilken dag man
tilbydes undervisning. Så er det for sent at tilmelde andre aktiviteter
 Har aldrig været i lokalerne på Brøndbyøsterskole hvor min datter går.
 Det er vores andet barn der går på musikskolen så derfor har vi målrettet gået efter optagelse og
har ikke været opmærksom på Musikskolens kommunikation til os i det retning. SMS og mail
omkring sygdom fungerer godt.
 Det kunne være rart, at der står hvornår, der er ferie, når man logger ind på selve barnets side. Det
står, his man søger på selve hjemmesiden uden at logge ind, men det kan være lidt tungt.

Så er det sidste side! Når du trykker på afslut, bliver du viderestillet til
Musikskolens hjemmeside.

Så er det sidste side! Når du trykker på afslut, bliver du viderestillet til
Musikskolens hjemmeside. - Er der noget vi har glemt at spørge om, eller
noget du gerne vil fortælle os?
 Det er lidt mærkeligt af få en SMS, om du har en besked på hjemmesiden når der er aflysning.
Hvorfor ikke skrive en SMS
 Jeg synes at ventelisterne er alt for lange, og jeg oplever at man skal rykke mange gange. Det er
ærgerligt. Min datter er ked af at gå til musik med XX (musiklæreren), men der er ikke et andet
hold som hun kan starte på. Så hun står nu på venteliste igen.
 Der mangler lidt rengøring af gulvet.
 Vores datter er generelt glad for rytmik men har nået en alder, hvor det begynder at kede hende
lidt. Mest fordi øvelserne er for passive ifht. til hendes energiniveau. Hun var til springgymnastik
med sin søster og det kunne vi se passede hende bedre. Vi har været særdeles glade for
underviseren Hanne Lyders, så der er intet at udsætte på hende.
 Mere gang (aktivitet) i det kunne være godt
 Vi er meget glade for Hanne som rytmiklærer! Og det er I velkomne til at sige videre - hun er altid
oplagt og glad og virker som om at hun kan lide at lave det hun laver.
 Det kunne være rart at få tilbagemeldinger fra læren. Har nogen gange hentet mit barn lige efter
undervisningen. Her indbyder læreren ikke til dialog. Så en kort status/tilbagemelding savnes.

Hvem har svaret på spørgsmålene

Samlet status

