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Analys av kvalitetsenkät åk F-9, 2012-06-08
Svarsfrekvens
Elever 94%.

Föräldrar 57%.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2013
Föräldrasvarsfrekvensen är högre än förväntat. 2012 genomförde vi enkäten via Qualis, denna gång valde vi
att genomföra enkäten både genom SchoolSoft och i pappersform. Flest enkätsvar har kommit in genom
pappersformen. Tidpunkt för och information runt enkäten kan förbättras.

På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Elever
•
•
•

96 % - Jag har stort förtroende för skolan.
94 % - Jag uppmärksammas och tas emot respektfullt av skolans personal.
94 % - Skolan tar tag i incidenter och ordningsstörande uppträdande.

Föräldrar
•
•
•

98 % - Mitt barn trivs i skolan.
97 % - Jag kan rekommendera mina vänner att placera sina barn i skolan.
97 % - Mitt barn känner sig trygg och säker i skolan.

Det beror på att:(analysera)
Vi har under läsåret utvecklat undervisning och dokumentation mot tydlighet, klar struktur med klara
förväntningar och incitament för eget ansvar samtidigt som vi har breddat individuella pedagogiska
anpassningarna för varje elev.
Värdegrundsarbete med ömsesidig respekt genomsyrar alla årskurserna och är centrala och grundläggande
inslag i vår skolkultur.
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Analys av kvalitetsenkät åk F-9, 2012-06-08
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse
Elever
83 % - Skolans undervisning stimulerar mig till nyfikenhet.
81 % - Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan.
80 % - Skolmiljön präglas av trygghet och studiero.

•
•
•

Föräldrar
89 % - Skolan tar tag i incidenter och ordningsstörande uppträdande.
88 % - Arbetsområdena är tydliga och skapar engagemang hos mitt barn.
88 % - Skolmiljön präglas av trygghet och studiero.

•
•
•

Det beror på att (analysera)
Måluppfyllelsen är generellt mycket hög.
Eleverna ger högst måluppfyllelse till att skolan tar tag i incidenter, och lägst på att skolmiljön präglas av
trygghet och studiero. Skolmiljön är varje dag en mötesplats för många människor. Föräldrarna ger lägst på
båda indikatorerna. En tolkning kan vara att eleverna anser att skolans personal gör vad som rimligen kan
begäras, men att föräldrarna önskar att skolans personal gör än mer för att tillförsäkra studiero.
Undervisning är styrd av läroplaner. I och med att undervisningsstrukturen ändrades så mycket för att fram
för allt höja måluppfyllelsen mot läroplanernas kunskapskrav fick kreativitet och stimulans till nyfikenhet
måhända mindre utvecklingsutrymme. Då skolresultatet visar att strukturen fungerar finns utrymme till
större och fler elevkreativa undervisningsmoment.

Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
•
•
•
•
•

Vi kommer öka informationsutbytet med eleverna genom fler samrådsträffar.
Vi kommer öka informationsutbytet med föräldrarna genom fler samrådsträffar.
Vi kommer utöka informationsförmedlingen genom vår hemsida och skolplattform, SchoolSoft.
Inomhusmiljön rustas vidare under 2012-2013
Schemastruktur och insatserna för trygghet och studiero formaliseras ytterligare genom införande
av ny elevhälsa, fler samrådsträffar med eleverna.
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