Analys av Qualisenkät åk 7-9 2012
Skolområde: Linåker
Svarsfrekvens
Ange hur många % av det totala antalet elever och vårdnadshavare som har svarat. Vi räknar en
vårdnadshavare per barn.

Skolår 7-9
Elever 75 %.

Vårdnadshavare 28 %.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Samordna elevaktiviteten ännu tydligare även om detta var en klar framgång.
Vårdnadshavare utökad information – föräldramöten.

Skolområde: Linåker
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever




Har en kamrat att vara med. 90 %
Jag känner mig trygg i skolan. 85 %
Jag trivs i skolan. 82 %

Föräldrar




Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns utvecklingsplan och annan dokumentation. 88 %
Mitt barn trivs i skolan. 76 %
Totalt sett är jag nöjd med mina barns skola. 64 %
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Det beror på att:
Elevbemötandet från vuxna är gott på skolan. Via arbetslagen blir kontakten bra mellan personal och
elever. Vi satsar även mycket på den inre miljön och värdegrundsarbete för att få en trygg skola.
Mycket kompetensutbildning har handlat just om utvecklingssamtal och bedömningar på Linåker.

Skolområde: Linåker
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever

Skolarbetet gör mig nyfiken att lära. 26 %

Nöjd med skolmaten 32 %

Nöjd med toaletter. 34 %
Föräldrar




Bra skolmat. 34 %
God marknadsföring av skolan. 28 %
Skolan har gott rykte. 24 %

Det beror på att
Vi håller på att måla och göra skolan trivsammare. Nya möbler och utsmyckningar.
Bildat ”Matråd” med kosten för att påverka matsedeln.
Projekt ”Hmu” (högre måluppfyllelse).
Mer tid för lärarna för mentorskap, bedömningar och måldiskussioner.
Bättre marknadsföring av skolan!

Skolområde: Linåker
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Se ovanstående text!
Storsatsning läsåret 2012/2013 på ”Hmu”.
Nils Malmquist
Rektor 120827

