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Analys av Qualisenkät förskoleklass och skolår 1 och 2 2012
Skolområde: Teckomatorp
Svarsfrekvens

Skolår F-2
Elever 96 %.

Vårdnadshavare 48 %.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Eftersom vi ökat från 25 % till 48 % när det gäller vårdnadshavare, kommer vi att fortsätta med samma
åtgärd som föregående år med tillägget att öka informationen med förtydligande om att enkäten är en
möjlighet till inflytande och delaktighet.
 Genomföra enkäten i samband med föräldramöte
 Maila enkäten till respektive familj
 Förtydligad information

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




100%
99%
99%

Jag tycker mina lärare är bra
Mina lärare hjälper mig när jag skall lära mig saker
Jag har någon kamrat att vara med
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Föräldrar




91%
91%
86%

Mitt barn trivs i skolan
Skolan ger mitt barn goda kunskaper
Skolan arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning
Jag får god och kontinuerlig information…
Totalt sett är jag nöjd med mitt barns skola

Det beror på att:
Arbetet med att utveckla olika arbetssätt och metoder för att möta elevers olika behov är ständigt
pågående.
På utvecklingstiden (personalens kompetensutveckling) har vi dels arbetat med de nya styrdokumenten
och dels med bemötande och att se eleverna som resurser i arbetet mot målen.
Arbetet mot kränkningar och mobbning är också ett arbete som är ständigt pågående. Tillgång till
kurator för F-6 är en tillgång i det arbetet. Även projektet som startade under vårterminen med två
socialsekreterare knutna till området, har medverkat till en ökad kompetens hos personalen.

Skolområde: Teckomatorp
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse
Elever

67%

69%

74%

Jag är nöjd med skolmaten
Jag får lugn och ro när jag behöver
Jag formulerar egna mål för mitt lärande

Föräldrar




37%
50%
52%

Skolan har fungerande metoder för marknadsföring (37 % tar inte ställning)
Skolan har ett gott rykte (31 % tar inte ställning)
Jag har inflytande över de delar av verksamheten jag är berörd av

Det beror på att
Om vi jämför med föregående år så har vi en ökad nöjdhet på de flesta områden.
De åtgärder som har genomförts har medverkat till en viss förbättring enligt nedanstående:
Enkätfråga
Jag formulerar egna mål (elever)
Skolans rykte (föräldrar)
Marknadsföring (föräldrar)

2011
46 %
34 %
28 %

2012
74 %
50 %
37 %

När det gäller frågorna som rör marknadsföring och skolans rykte, är det många föräldrar som inte tar
ställning. Eftersom 86 % är totalt sett nöjda med skolan kan man fundera över vad som är orsaken till
att så många inte tar ställning i den frågan.
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Skolområde: Teckomatorp
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Eftersom föregående års åtgärder gett resultat kommer vi att fortsätta det arbetet.
 Alla klasser får i uppdrag att diskutera: arbetsro, marknadsföring/delaktighet/skolans rykte
på föräldramöten under läsåret
 Ovanstående skall även diskuteras på klassråd och i elevrådet samt på personalkonferens
 Tydliggöra begreppen mål och utvecklingsplan för eleverna

