Huvikooli lapsevanemate rahulolu küsitlus 2019
39-st perest andis tagasiside küsimustikule vastused 8 peret. Protsent
seega 20,5%.
TÄNAN KÕIKI, KES KÜSIMUSTIKULE VASTASID JA KELLELE LÄHEB
KORDA LAPSE KÄEKÄIK HUVIKOOLI KITARRIRINGIS 

ALLJÄRGNEVAS ON ÄRA TOODUD SUUREMAD
PÜSTITATUD PROBLEEMID JA PÜÜTUD NEILE VASTATA.
ÕNNEKS EI OLE NEID PALJU 
Palun andke hinnang oma lapse huviringi(de) töökorraldusele (tundide
toimumine, tagasiside,
teavitamine, koormus)
Need, kes vastasid, olid rahul.
Keegi arvas, et 45 minuti asemel võiks tund kesta nt 60 minutit.
KALEV: Arvan, et kunagi jõuab kätte see aeg, kui ka 45 minutit on vahel palju 
Kas saate õpetajalt piisavat tagasisidet lapse arengust?
Need, kes vastasid, on saanud.
Millist võimalust olete kasutanud huviringi õpetajale puudumisteate edastamisel (oli võimalik
valida mitu varianti)?

Stuudium 5;
sotsiaalmeedia 1
helistamine 2
ei ole teatanud
laps ise teatab 5
KALEV: Tänan kõiki, kes sellist teatamist normaalseks peavad.
Küsimusele „kas ikka peab teatama“ vastaksin, et oleks ikka ilus
teatada küll ja pigem NORMAALNE. Kui ma ei tea, kus laps minu tunni
ajal on, siis läheb kirja põhjuseta puudumine – iseasi, mis sellest
paremaks või halvemaks läheb. Minu reegel on, et teatama peab sama
päeva jooksul.
On aga olnud olukordi, kui küsin lapsevanemalt, miks laps juba nii kaua
puudub. Aus lapsevanem vastab, et „Oi! Ta kodus kogu aeg ütleb, et
käib kitarritundides“. Ja siis tänatakse: „Tore, et sellest teada andsite!
Uurime asja ja võtame kasutusele abinõud.“
On olnud ka olukordi, kui küsin lapsevanemalt, miks laps juba nii kaua
puudub .... ja järgmisel korral on laps tunnis – nagu lipsti  TORE!
Arvan, et saate aru, et lapse kooli panek ei võrdu ju lapse saatmisega
majatagusesse liivakasti. Liivakasti minnes või sinna mitte minnes ei ole
vaja kedagi sellest teatada, koolis aga on. See on ühtlasi ka iseenda ja
lapse kohusetunde kasvatus. Kunagi võib selline tegematajätmine
maksta noorele inimesele tööelus kätte. Aga seda me ju ei taha???
Veel oli lapsevanemate hulgas arvamus selle kohta, et kui laps vajab
sagedast ravi ja käib näiteks neljas ringis, et siis on keeruline igasse
ringi teatada, kui laps puudub. Siin peaks siis tõsiselt mõtlema, kas laps
peab käima nii paljudes ringides, kui lapse tervis on nii heitlik. Võib-olla
vähendada hoopis lapse ringide arvu ja pigem otsustada siiski
kitarriringi kui muusikaringi kasuks, kuna muusikat peetakse teatud
mõttes rohkem teraapilisteks.
Ja meil on reegel, et pikemate puudumiste korral tuleb esitada
arstitõend – see peaks ju tuttav teema olema. Siis ju ei pea iga kord
puduumisest teada andmagi. Ja ka sel juhul oleks kena aeg-ajalt
õpetajat teavitada, et oleme endiselt haiged ja tuleme umbes – noh
millal.

JA VEEL: OLEKS VÄGA NORMAALNE, KUI LAPSEVANEM TEADVUSTAKS
KOOLIS OMA LAPSELE KÕIGE LÄHEMALSEISVAT ISIKUT (tavakoolis
klassijuhataja, huvikoolis ringi või eriala juhendaja) OMA LAPSE
RASKEST HAIGUSEST. SEE OLEKS VAST ABIKS ÕPETAJA SUHTUMISEL
LAPSESSE. JÄÄKSID ÄRA VÄGA PALJUD ARUSAAMATUSED, kui me ei pea
ära arvama, milles on lapse probleem. MEIE HUVIKOOLIS EI OLE
ERIPEDAKOOGE EGA PSÜHHOLOOGE. Need peame olema meie ise.
Samas aga ol meil piisavalt palju lapsi, kellega tahaksime teha koostööd
nii, et kõigil oleks hea ja tore.
Millise kogemusega/kompetentsiga saate just Teie huvikooli tegevusse panustada?
Ekspert 1
Giid 1
Asendusõpetaja 1
Sponsor 1
hoolekogu liige
õppekäigu korraldaja 1
lisa enda võimalus
Erialalt meedik, seega vist ei saa
KALEV: Arvan, et kõik siin nimetatud kogemused/kompetentsid oleksid teretulnud meie
edaspidises töös kaasa rääkima. Siinjuures oleks vaid tore teada, kes konkreetselt millegagi
aidata saaks – no ei oska ju kellegi poole pöörduda, kui ei tea, kes kuidas. Mul oleks väga hea
meel, kui mulle sellest näiteks STUUDIUMI kirjana kirjutataks, kes mis alal on meid valmis
aitama. Omalt poolt loodan, et ülalpool nimetatud/pakutud kompetentsid ei jää vaka alla.
Mis laadi infost olete puudust tundnud? (võimalused, üritused, õpetajad, toimumisajad,
soodustused....)
Kes vastasid, leiavad, et infot on olnud piisavalt.
Millist arengut soovite näha huvikoolis tervikuna? Mida saaks huvikool selleks teha?
Kes vastasid, ei osanud sellele vastata, leiti, et olukord on piisavalt rahuldav, seega siis normaalne.
Keegi vastas ka, et pole süvenenud.
KUI NÜÜD KEEGI LEIAB, ET TEMA MURE ON JÄÄNUD SIIN TÄIELIKULT KAJASTAMATA, SIIS
PALUN: OOTAN TEIEPOOLSET TAGASISIDET.

