
Hobbyenkät
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

1. Hur gammal är du?

2. Din skolans nam
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Botby grundskola

Brändö lågstadieskola

Degerö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola

Grundskolan Norsen

Hoplaxskolan - Munksnäs-enheten 1-5

Hoplaxskolan - Munksnäs-enheten 6-9

Hoplaxskolan - Kårböle enheten 1-5

Nordsjö lågstadieskola

Staffansby lågstadieskola

Zachrias Topeliusskolan 3-5

Åshöjdens grundskola

Östersundom skola

Hoplaxskolan Haga-enheten



3. I vilken hobby har du deltagit?

4. Har du andra hobbyer än den här?

Dans

Kör

Yoga

Gatukonst

Bollspel

Bildkonst

Gym

Matlagning

Spelplanering

Kodning

Kampsport

Handboll

Många olika grenar

Teckning

Film oc animation

Teater

Rap

Musik

Handarbete

En

Två

Tre eller flera

Jag har inga andra hobbier

Om du har andra hobbyer än den här, vilka är det?



5. Varför ville du delta i den här hobbyn (du kan välja flera alternativ)?

6. Vad hände under hobbyn (du kan välja flera alternativ)?

7. Lyssnade ledarna på dina önskemål och idéer?

Ämnet intresserade

Mina vänner lockade med mig

Jag ville prova på något nytt

Jag ville lära mig något nytt

Mina föräldrar uppmuntrade mig att delta

Jag ville få nya vänner

Jag önskade den här hobbyn

Någon annan orsak, vadå?

Jag lärde mig nytt

Jag hade roligt

Jag lyckades

Jag blev modigare

Gruppandan var bra under hobbyn

Jag fick möjligheten att visa vad jag kan

Jag tänker fortsätta med hobbyn

Jag fick vänner

Något annat? Du får också berätta om du tyckte att något varit dåligt.

Jo

Nej

Jag berättade inte om mina önskemål eller idéer

Jag ville inte berätta om mina önskemål eller idéer



8. Hur hörde du om den här hobbyn (du kan välja flera alternativ)?

9. Tänker du på nytt delta i en sådan här hobby?

10. Vill du berätta något annat

11. Vitsord för hobbyn

av mina föräldrar

planschen i skolan

av en lärare

Wilma

av en ungdomsledare

av skolkuratorn

av skolans hälsovårdare

av vår skolcoach

av en vän

någon annanstans ifrån, varifrån?

Instagram

Ja

Nej

Vet ej



Svagt

Helt ok

Väldigt bra

Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja kerätään Helsingin harrastamisen Suomen mallin palautteita varten. Henkilötietojen
käsittelyn yleinen edellytys on asiakassuhde (Henkilötietolaki 8§). Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään
ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai
yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot
poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan Helsingin harrastamisen Suomen mallin projektipäällikölle ja
projektikoordinaattoreille. Luovutettuja tietoja ei käytetä tai luovuteta edelleen sivullisille eikä muuhun,
kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.
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