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Analys av Qualisenkät åk 7-9 2011
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: 55,1%

Vårdnadshavare 40,6%.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Elever:
Vi kommer att lägga ut enkäten tidigare och göra starka påtryckningar på personalen så att eleverna
erbjuds tillfälle att besvara enkäten.
Föräldrar:
Dubbelt så många föräldrar har besvarat enkäten i år, men till nästa år intensifierar vi våra
ansträngningar ytterligare. Om enkäten kan ligga ute när vi har möten på skolan kan vi erbjuda
möjlighet att besvara enkäten under dessa möten.
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Skolområde: Linåker
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever
•
•
•

2 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill
7 Jag följer skolans ordningsregler
1 Jag trivs i skolan 26 Jag känner mig trygg i skolan

Föräldrar
•
•
•

8 Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan/studieplan och annan
dokumentation
17 Mitt barn känner sig trygg i skolan
1 Mitt barn trivs i skolan

Det beror på att:(analysera)
Vi under läsåret har fortsatt att arbeta aktivt med trivsel och trygghetsfrågor.
Vi ser med glädje att utvecklingen för en trygg och bra skola slår igenom i enkäten.
Vi konstaterar att dokumentation via Rexnet har gett ett bra utfall inför våra utvecklingssamtal.
Det är trevligt att ungdomarna trivs i skolan och respekterar ordningsreglerna.
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Skolområde: Linåker
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever
•
9 Jag är nöjd med skolmaten
•
10 Skolans toaletter är trivsamma
•
11 Skolan är välstädad

Föräldrar
•
•
•

14 Skolan har ett gott rykte
3 Skolan erbjuder bra skolmat
2 Mitt barn får den arbetsro det behöver

Det beror på att (analysera)
Elever:
9
Vi utreder tillsammans vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Därför har vi inför hösten bildat ett
matråd med elever, lärar- och skolmåltidspersonal. Här kommer även skolledning och kostchef att
delta regelbundet.
10+11
Vi utreder detta tillsammans med elevråd och städpersonal.
Föräldrar:
14
Vi har inte lagt ner tillräckligt med resurser för att marknadsföra oss. Vi satsar nu på bl a att producera
informationsmaterial om skolan såsom film och broschyr m.m. Information genom Öppet hus till
blivande sjuor genomförs redan i november månad. Utåtriktade aktiviteter med olika målgrupper
genomförs för F-6-skolor.
3
Se ovan.
2
Detta kan bero på viss oro förorsakad av skolkande elever. Under hösten kommer vi att satsa hårt för
att förebygga skolk - samtal med hemmen, möten i skolan, samarbete med socialtjänsten m.m.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

110803

4 (4)

Skolområde: Linåker
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden

Se analysen ovan.

