Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2012
Område: Askungarnas förskola
Svarsfrekvens
Ange hur många % av det totala antalet barn och vårdnadshavare som har svarat. Vi räknar en
vårdnadshavare per barn.
Barn
100 %.
Vårdnadshavare
71 %.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Vi ska påminna om enkäten då föräldrarnas glömska var anledningen till att alla inte svarande.
Område: Askungarnas Förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn




Jag tycker om att vara på förskolan (86 % har svarat stämmer mycket bra, 14 % har svarat stämmer)
Jag tycker maten smakar gott på förskolan (100 % har svarat stämmer mycket bra)
Jag får ofta visa vad jag lär mig (100 % har svarat stämmer mycket bra)

Föräldrar




Mitt barn trivs på förskolan (90 % har svarat instämmer helt, 10% har svarat instämmer till stor del)
Förskolan erbjuder bra mat (100 % har svarat instämmer helt)
Förskolan arbetar aktivt mot okamratligt beetende och mobbning, Personalen engagerar
sig i mitt barn. (På båda frågorna svarar 80 % instämmer helt, 10% har svarat instämmer till stor
del, 10% svarar vet ej)

Det beror på att:(analysera)
Barn:
Jag tycker om att vara på förskolan
Förskolepersonal hoppas och tror att barnen tycker om att vara här för att de trivs, och känner trygghet
med både personal och med övriga barn i barngruppen. Förskolan har en tydlig vardagsstruktur, där det

finns plats för överraskningar. Förskolan har också en positiv föräldragrupp som medvetat valt att ha sitt
barn på förskolan och detta förmedlas också till barnen.
Jag tycker maten smakar gott på förskolan
Maten tillagas på förskolan, utan hel eller halvfabrikat. Barnen är mycket engagerade i måltiderna,
känner matdofter, och kan få inflytande, önska sig något till exempel.
Jag får ofta visa vad jag lär mig
Förskolepersonalen tycker det är viktigt att inte slentrianmässigt säga att det är fint utan verkligen titta och
samtala med barnen om vad de gjort. Vi visar upp alla barnens alster, inte enbart vid förädramöte eller
utställningar, vi sätter upp på väggarna, visar och berättar för föräldrarna som också blir engagerade i sina
barns färdigheter. Förskolan har en också liten barngrupp där det är enkelt för personal att se alla barn.
Föräldrar:
Mitt barn trivs på förskolan
Föräldrarna ser att barnen är glada på förskolan och att de vill komma hit.
Förskolan erbjuder bra mat
Se barnens svar på frågan, dessutom är de flesta matvaror ekologiska.
Förskolan arbetar aktivt mot okamratligt beetende och mobbning
Förskolepersonal har ett medvetet förhållningssätt vid konfliktlösning, där barnen får träna på att
lyssna och på att uttrycka sina egna känslor. Förskolan har en liten åldersblandad barngrupp, med
ständigt närvarande personal, där man får vara stor ibland och liten ibland.
Personalen engagerar sig i mitt barn.
Förskolepersonal tolkar detta på enklast möjliga sätt: Att föräldrarna ser att vi faktiskt är engargerade i
deras barn.

Område: Askungarnas Förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
 Utvecklingssamatalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande
(40 % har svarat instämmer helt, 30 % har svarat instämmer till stor del, 10% har svarat instämmer inte
alls, 20% har svarat vet ej)
 Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande
(60 % har svarat instämmer helt, 20 % har svarat instämmer till stor del, 20 % har svarat vet ej)
 Förskolan har en väl fungerande organisation.
(40 % har svarat instämmer helt, 40 % har svarat instämmer till stor del, 20 % har svarat vet ej)

Det beror på att (analysera)
Utvecklingssamatalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande

Svaren på frågan är spretiga. Frågan har i efterhand tagits upp och diskuterats på föräldramöte där det
framkom olika tolkningar av vad pedagogisk dokumentation är. Föräldrarna uttrycker olika åsikter om
huruvida vikten av dessa dokumentationer kan ge uttömmande utvecklingssamtal.
Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande
Förskolepersonal upplever svaren som ett gott betyg. Vid svarstillfället hade vi nyinskolade familjer
som ännu aldrig varit med på varken utvecklingssamtal eller föräldramöte. Personalen upplever också
att föräldrarnas förväntningar är olika och detta tas upp vid enskilda föräldrasamtal.
Förskolan har en väl fungerande organisation.
Askungarnas förskola är ett föräldakooperativ som består av en styrelse och olika arbetsgrupper
bestående av enbart föräldrar. På styrelsmötena är en representant från personal närvarande, dock utan
rösträtt. Organisationsfrågan diskuteras kontuinuterligt och som i många föreningar finns många viljor.
Medlemmarna i styrelse och arbetsgrupper förändras, detta kan ibland göra att kontinuiteten blir
lidande. Personalen står för viss kontuinitet och kan komma med synpunkter och idéer men har ingen
beslutsrätt.
Område: Askungarnas Förskola
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Utvecklingssamatalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande
Frågan har tagits upp på föräldramöte där det beslutades att frågan ska tas upp och diskuteras
individuellt vid utvecklingssamtalen. Parallellt med detta utvecklar personalen sin förmåga att göra
pedagogisk dokumentation.
Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande
Förskolepersonal fortsätter med att berätta och visa barnens arbete och vara lyhörda för föräldrarnas
åsikter och idéer. På detta sätt förväntar vi oss att de 20 % som svarat vet ej kommer att känna sig
informerade och att de har påverkan.
Förskolan har en väl fungerande organisation.
Vi kommer att fortsätta att ha en representant från personal närvarande vid styrelsmöten som kan
komma med synpunkter, åsikter och idéer.

