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Analys av Qualisenkät skola åk 3-6 2012
Skolområde: Månsaboskolan
Svarsfrekvens

Skolår 3-6
Elever 100 %.

Vårdnadshavare 53 %.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Vårdnadshavarnas svarsfrekvens har ökat sedan förra läsåret. Detta innebär inte att vi är nöjda.
Vi kommer att upprepa fjolårets insatser och öka användningen av de digitala verktygen.

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




Mina lärare är kunniga
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Jag trivs i skolan

Föräldrar




Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan och annan dokumentation
Mitt barn trivs i skolan
Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter
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Det beror på att:(analysera)
 100 % utbildad och engagerad personal med ett stort intresse för sitt uppdrag
 Pedagogernas kompetenser i arbetslagen
 Stora satsningar i arbetet med värdegrundsarbetet

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

Skolans toaletter är ok

Jag är nöjd med skolmaten

Jag får den arbetsro jag behöver

Föräldrar




Mitt barn får den arbetsro det behöver
Miljön inomhus i mitt barns skola är trivsam
Skolan erbjuder bra skolmat

Det beror på att (analysera)
 Fler elever i samband med sammanslagningen med Centralskolan på ett begränsat utrymme
 Miljön inomhus gör vi inte så mycket åt eller så gott vi kan, eftersom vi inom en snar framtid
ska flytta till vår nya skola
 Skolmatsfrågan som alltid är en lägst prioriterad måluppfyllelse är det kanske en diskussion
som får föras i ett annat forum med politikermedverkan

Skolområde: Månsaboskolan
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Vår förhoppning är att arbetsron och inomhusmiljön ska få ett bättre resultat då vi flyttar till den nya
skolan med fler utrymme.
Fortsatta diskussioner kommer att föras kring skolmatsfrågan.

