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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2012
Område: Kågeröd, Ekdungen
Svarsfrekvens
Ange hur många % av det totala antalet barn och vårdnadshavare som har svarat. Vi räknar en
vårdnadshavare per barn.
Barn
79 %.
Vårdnadshavare
48%.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2013
Jämfört med föregående år så tappar vi i svarsfrekvens, både vad gäller antalet svarande barn men också
svarande vårdnadshavare. En åtgärd för att nå högre svarsfrekvens nästa år är att undersöka och djupare
analysera varför vi har tappat i år. Vi har över tid försökt att utveckla möjligheterna för föräldrarna att
svara på enkäten genom att skicka hem den via länk till deras mail, erbjuda enkäten i pappersform samt att
erbjuda dem att de fyller i enkäten på förskolan vid lämning/hämtning, men något mer måste göras och
det blir vår uppgift att ta reda på inför nästa års enkäter.
Vad gäller barnens svarsfrekvens så borde vi fått bättre även där. En snabb analys av försämrad
svarsfrekvens är att vi har en del barn i åldern 3-6 år som sällan är på förskolan, som kanske inte varit här
under undersökningsveckorna. Vi kommer att se över organisationen för hur barnen och pedagogerna ges
tid och möjlighet att svara på enkäten samt se över hur vi kan ha bättre överblick på de barn som inte har
svarat (någon form av checklista), som några sätt att nå en högre svarsfrekvens nästa år.
Område: Kågeröd, Ekdungen
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26 • e-post info@svalov.se • www.svalov.se

SVALÖVS KOMMUN

Sida

2 (3)
Barn




(resultaten är en sammanslagning av svarsalternativet ”stämmer” samt ”stämmer mycket
bra”)
Jag får ofta välja vad jag vill göra (100%)
Jag har någon att leka med på förskolan (98%)
Jag är en god kamrat (98%)

Föräldrar (resultaten är en sammanslagning av svarsalternativet ”instämmer till stor del” samt
”instämmer helt”)




Mitt barn trivs på förskolan (95%)
Mitt barn känner sig trygg och säker på förskolan (94%)
Kontakten med personalen på förskolan fungerar bra (92%)

Det beror på att:
Det är med stolthet vi kan konstatera att alla barn som svarat på enkäten upplever att de ofta får välja vad
de vill göra på förskolan. Under detta läsår har vi arbetat verkstadsinriktat på de avdelningar med barn i
åldrarna 4-5 år och där utgår vi ofta utifrån barnens intressen och idéer, som läroplanen lägger stor vikt
vid, vilket verkar ha gett ett lyckat resultat utifrån barnens perspektiv! Ur Lpfö98 rev. 2012 står det ”De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av den pedagogiska verksamheten”.
Att barnen upplever att de har någon att leka med på förskolan och att de upplever sig som en god kamrat
anser vi gå hand i hand. Är man en bra kompis så får man oftast många att leka med. Vi har under året
arbetat med värderingsmaterialet ”Stegvis” där barnen kontinuerligt ställs inför moraliska dilemman och
tankar som också får barnen att tänka till hur man är en bra vän.
Vi tror oss också se ett samband med att barnen verkar trivas på förskolan och då gör oftast föräldrarna
det också!
Att hela 92% upplever kontakten god med personalen ser vi som ett tecken på att våra
kommunikationsvägar fungerar. Vi erbjuder mentorssamtal, utvecklingssamtal, mailkontakt, veckobrev,
föräldramöten och den dagliga tamburkontakten där vi försöker ta oss tid att kommunicera med föräldrar.

Område: Kågeröd, Ekdungen
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar




(resultaten är sammanslagning av svarsalternativet ”instämmer inte alls” samt
”instämmer till viss del”)
Förskolan har en väl fungerande organisation (39%)
Jag har möjlighet att vara delaktig i förskolans utvärdering av verksamheten. (41%)
Förskolan erbjuder bra mat (44%)
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Det beror på att:
Förskolans mat är alltid en het potatis men i år är det faktiskt inte den frågan som sticker ut mest. Det vi
kan se är att förskolans organisation inte anses så välfungerande och att föräldrarna inte känner delaktighet
i förskolans utvärderingar. Den senare frågan är extra intressant att undersöka vidare vad de menar med
eftersom föräldrarna, under tiden de svarade på enkäten just deltog i en utvärdering, men ändå valde att
svara att de inte har möjlighet. Vi tror dock att vi kan bli ännu bättre på att koppla tillbaka reslutaten av
enkäter och att de även får vara mer delaktiga i andra utvärderingar av verksamheten, som ett sätt att få
föräldrarna att känna sig mer delaktiga.
Vad gäller organisationen för förskolan så måste vi, även här, undersöka vidare vad detta står för. Vi har
under året ändrat lite i organisationen såtillvida att de yngre barnen är på 1-3-årsavdelningar och alla de
äldre barnen är på 4-5-årsavdelningar. Övrig organisationsförändring är att vi har fått en del ny personal,
att vi har en biträdande rektor samt att vi fördelar oss lite annorlunda i teamen. Dessa faktorer kan vara
orsaker till ett försämrat resultat.
Även om inte frågan om maten sticker ut mest i år så får vi fortfarande inte så bra resultat på den frågan.
Endast 44 % av föräldrarna upplever att förskolan erbjuder bra mat. Dock får vi betydligt bättre resultat
när barnen svarar på frågan, hela 95% av barnen som svarat anser att maten är god på förskolan. Eftersom
föräldrarna inte äter maten på förskolan och eftersom barnen verkar uppskatta maten på förskolan så vet
vi inte vad som gör att svaret blir så. Det vi kan utläsa av föräldrarnas kommentarer är att ”Personalen på
avdelningen är fantastisk dock är inte maten helt ok” samt ”Beträffande maten så kan det göras mycket för att få den
bättre. Sluta servera halvfabrikat, och gör maten själv på plats. Mycket godare och näringsrikare, vilket leder till piggare
barn.”

Område: Kågeröd, Ekdungen
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
En del föräldrar svarar att förskolan inte har en fungerande organisation. Begreppet organisation kan i vårt
fall vara allt från en form av samling på avdelningen till ledningen för hela förskolan. I kommentarerna står
exempelvis ”Det viktigaste för oss är att vårt barn känner sig trygg och blir sedd vilket tillfullo är uppfyllt. Dock anser vi
att den pedagogiska verksamheten för de mindre barnen är väldigt liten och outvecklad”. En annan förälder skriver ”Jag
är oroad över att vikarier inte sätts in när det fattas personal, även om personalen på plats håller skenet uppe. Att slå ihop
avdelningar eller låta vikarie ersätta två ordinarie personal är inte rätt insats på en småbarnsavdelning. Personaltätheten på
småbarnsavdelningarna är låg från början”. Här får vi konkreta exempel på vad vi kan göra bättre för att
föräldrarna ska känna sig mer nöjda med förskolans organisation. Detta kommer vi att ta till oss och arbeta
vidare med, exempelvis satsa mer kompetensutveckling för de som arbetar med de yngre barnen.
Ett framgångsrikt koncept för att få en bättre inblick i maten för en annan skola och förskola i kommunen
var att erbjuda föräldrarna en måltid under ett föräldraföreningsmöte. Detta var väldigt uppskattat och
många av barnens föräldrar kom och åt! Efter detta har föräldrarnas utvärderingar av förskolans/skolans
mat sett betydligt ljusare ut. Detta är ett koncept som vi tänker prova inför kommande läsår som ett sätt
för föräldrarna att få ett bättre underlag för när de har åsikter om maten som serveras på förskolan.
Slutligen är det intressant att utläsa att de frågor som fick lägst måluppfyllelse i fjol inte är samma frågor
som i år. Det tolkar vi som att vi har lyckats prioritera dessa mål och gjort förskolan till det bättre där, men
att vi sedan har fått nya områden att utvecklas på!

