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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2012
Område: Teckomatorp
Svarsfrekvens
Ange hur många % av det totala antalet barn och vårdnadshavare som har svarat. Vi räknar en
vårdnadshavare per barn.
Barn
90 %.
Vårdnadshavare
80 %

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
 Förlänga enkättiden.
 Fortsatt erbjuda föräldrar att fylla i enkäten på förskolan.
 Att fortsätta skicka hem enkäten via e-post.

Område: Teckomatorp
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn




Jag tycker om att vara på förskolan
Jag har någon att leka med på förskolan
Jag får ofta välja vad jag vill göra

100%
100%
100%

Föräldrar



Mitt barn trivs på förskolan
Personalen engagerar sig i mitt barn

92%
92%
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Förskolan har en utvecklande verksamhet för mitt barn

92%

Det beror på att:
Resultaten är ungefär desamma som tidigare år. Satsningen på delaktighet och inflytande under
verksamhetsåret som gått, har gett resultat när det gäller barnen. Däremot ser det annorlunda ut när det
gäller föräldrarna.
Regelbundna pedagogiska samtal och medvetet arbete med läroplan och uppdrag har också bidragit till
goda resultat inom vissa områden.
Under våren har vi testat en ny modell för barnfri tid som innebär att varje avdelning har en heldag per
månad för uppföljning, reflektion och planering. Utvärdering visar att man generellt upplever att arbetet
blir effektivare och av högre kvalitet. Planeringstiden har också hög prioritet. Vi kommer därför att
fortsätta på samma sätt under kommande verksamhetsår.
Specialpedagogens uppdrag är den mest betydelsefulla faktorn för en ökad pedagogisk kvalitet i förskolan.

Område: Teckomatorp
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar

Jag har möjlighet att vara delaktig i förskolans utvärdering…

Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar…

Förskolan erbjuder bra mat

54%
58%
65%

Det beror på att
När det gäller delaktighet och påverkansmöjlighet så har vi trots en ökad satsning på information inte
lyckats förbättra resultatet. Spridningen när det gäller svaren visar på stora skillnader när det gäller
vilka förväntningar som finns och på vilket sätt delaktighet kan ske.
5,2 % instämmer inte alls.
9,4 % instämmer till viss del.
19,8% tar inte ställning.
26 % instämmer till stor del.
28,1% instämmer helt och
11,5% vet ej.
När det gäller påverkansmöjligheten så ser det ungefär likadant ut:
5,2 % instämmer inte alls.
15,6 % instämmer till viss del.
16,7 % tar inte ställning.
34,4 % instämmer till viss del.
24 % instämmer helt och
4,2 % vet ej.
En anledning är troligtvis att man av olika anledningar inte på alla avdelningar satt fokus på de här
frågorna enligt den plan som fanns.
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En fundering är om man känner till och ser Föräldrarådet som en möjlighet eller om det upplevs vara
på en nivå som är för långt ifrån verksamheten.
När det gäller maten så ligger nöjdhetsgraden på samma nivå som 2011. Barnen är som tidigare mer
nöjda. Skillnaden beror med all säkerhet att man bedömer olika saker.

Område: Teckomatorp

Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
 Alla avdelningar kommer att få ett tydligt uppdrag att på sina föräldramöten under
verksamhetsåret, diskutera inflytande och påverkan.
 Tydligare information om Föräldrarådets uppdrag och möjligheter. (Bl.a. i samband med
nyinskolning)

