Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2012
Område: Dunderklumpens förskola, Teckomatorp
Svarsfrekvens
Ange hur många % av det totala antalet barn och vårdnadshavare som har svarat. Vi räknar en
vårdnadshavare per barn.
Barn
78 %.
Vårdnadshavare
100 %.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Vi kan inte få högre svarsfrekvens när det gäller föräldraenkäten då alla har svarat.
Det gäller däremot att behålla den höga svarsfrekvensen. Då är det viktigt att påtala för föräldrarna
hur viktigt det är för verksamhetens utveckling att veta vad de tycker och tänker om verksamheten. Vi
redovisar även resultatet på ett föräldramöte och berättar hur vi ska gå vidare med svaren.
Föräldrarna får ge sina åsikter på resultatet. Föräldrarna ska känna sig delaktiga.
Vi tänker även fortsätta med att ha föräldraenkäten i samband med utvecklingssamtalen då det har gett
bra resultat.
När det gäller barnenkäten så svarade alla barn som hade rätt ålder. Personalen gjorde enkäten med
barnen. Så där kan vi inte nå högre svarsfrekvens.

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




Jag tycker om att vara på förskolan.
När jag leker med de andra barnen känner jag mig…
Jag får ofta välja vad jag vill göra.

Föräldrar




Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan.
Förskolan samverkar med mig om mitt barns utveckling.
Totalt sätt är jag nöjd med mitt barns förskola.

Det beror på att:(analysera)
Barn
Barnen trivs för att vi ser till så att de får varierade dagar. Vi har kontinuitet i personalen och barnen
känner sig trygga med personalen. Vi visar att barnen är viktiga och får vara delaktiga i sitt eget
lärande. När barnen kommer med idéer så lyssnar vi till dessa och uppmärksammar sedan att det är
barnen själv som har kommit med idén. Barnen får mycket tid till att leka med varandra. Men även
personalen är med i barnens lek. Personalen är engagerade i barnens utveckling och lärande.
Det finns ett bra klimat mellan barnen. Vi pratar mycket om hur vi ska vara mot varandra. Läser
böcker i ämnet som vi sedan diskuterar kring. Trivselregler gör vi tillsammans. Personalen stöttar
barnen i konfliktlösning så de med hjälp kommer fram till egna lösningar. Barnen får mycket tid till
lek med varandra och personalen finns alltid med i närheten.
Vi har pratat mycket med barnen om hur mycket de själv får välja. Men vi har även pratat om sådant
som barn inte kan välja själv. Det kan då handla om sådant som kan vara direkt farligt för barnen.
Barnen är mycket delaktiga i sitt lärande. Det är barnens intressen och behov som styr upplägget av
verksamheten. De får ofta vara med och påverka på olika sätt. Vi har barn råd och utvärderingar
tillsammans med barnen. Barnen är med på utvecklingssamtalen och berättar för föräldrarna vad de
gör på förskolan med hjälp av dokumentationspärmar.
Föräldrar
Vi är bra på att ge daglig information till våra föräldrar. Sedan får föräldrarna Dundernytt varje
månad där de kan läsa om vad som är på gång och vad vi har gjort. I Dundernytt skriver vi även om
vilket lärande och intressen det finns bland barnen för tillfället. Vi använder föräldramöten för att
informera mer om vad som är på gång och berättar även om vad barnen gör på förskolan mer
ingående. När vi har utvecklingssamtal berättar vi mycket om vad barnen gör på förskolan med hjälp
av pedagogisk dokumentation. Våra föräldrar är mycket nöjda med utvecklingssamtalen det visar vår
egen enkät. Så våra föräldrar får en varierad information om hela verksamheten. Styrelsen lämnar även
ut styrelseprotokoll efter varje möte till samtliga föräldrar.

Frågan om samverkan om barnens utveckling hör ihop med föregående fråga. Vi diskuterar med
föräldrarna om barnens utveckling och lyssnar till våra föräldrars åsikter och tankar. Den dagliga
kontakten både morgon och kväll är prioriterad hos oss. När det är utvecklingssamtal så är det viktigt
för oss att det är just ett samtal och inte en monolog för mentorn. Vi använder den kunskap som
föräldrarna har om sitt eget barn.
Vi eftersträvar att fylla barnens dagar med lek, aktiviteter och glädje. Barnen känner sig trygga på
förskolan. Även på frågan om barnens trivsel har vi hög måluppfyllelse. Ser föräldrar att barnen trivs
så blir man som förälder även mer nöjd med förskolan. Föräldrarna vet mycket om vad barnen gör på
förskolan och ser deras utveckling. Våra föräldrar har större insyn i verksamheten då vi är ett
föräldrakooperativ. Personalen är engagerad i barnen och just på den frågan har vi även hög
måluppfyllelse. Vi är mycket flexibla och ställer upp på olika sätt. Våra föräldrar berättar ofta för oss
hur nöjda de är med barnens förskola.

Område: Dunderklumpens förskola, Teckomatorp
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar

Förskolan är välstädad.

Förskolan använder modern teknik för att informera om sin verksamhet

Förskolan har en väl fungerande organisation.

Det beror på att (analysera)
När det gäller städningen så drog vi in mycket smuts i våra gamla lokaler eftersom vi är ute vid flera
tillfällen varje dag. Dessutom fick barnen passera genom hallen för att komma till vissa rum. Då drog
de med sig smuts till de andra rummen. När vi var ute så gick barnen in genom balkongdörren när de
gick på toaletten och då drog de in mycket smuts.(Så var det i våra gamla lokaler.)
På fråga om användandet av modern teknik för att informera så har vi gett en del information i
pappersform och en del digitalt. Men dagens föräldrar önskar allt digitalt. Sedan handlar det även om
att ha hemsidan uppdaterad så utomstående kan läsa om verksamheten.
Angående organisationen så är det så att det fanns skilda meningar om hur styrelsearbetet skulle
fungera när Qualisenkäten genomfördes. Det var även vissa frågor där man tyckte olika och det tog tid
att komma till en lösning.
Område: Dunderklumpens förskola, Teckomatorp
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Vi har flyttat till en lokal som är 70 kvadrat meter större än vår gamla lokal. Kapprummet är avskilt
från de övriga rummen och behöver inte passeras.
Barnen sätter sina skor på hyllor direkt när de kommer in och smutsar då inte ner så mycket. Vi har
tittat igenom våra städrutiner. Storstädning kommer att göras 1-2 gånger/år. När våra föräldrar fick
svara på Dunderklumpens egen enkät så fanns där en följd fråga om städningen. Den var så här: Vad
kan förbättras med städningen? Men då kom det inte fram så mycket konkreta förslag. Någon skrev
just det här med kapprummet och att storstädning varje år är viktigt. Medan de andra svarade att de var
nöjda.
Vi kommer att lämna så mycket information vi kan digitalt från styrelsen och personalen. Det är även
viktigt att vi håller hemsidan under ständig uppdatering.
Styrelsen har löst de frågor där de tyckte olika. Det har blivit en del förändringar i styrelsearbetet. I
vår egen enkät så var de allra flesta nöjda med styrelsen och dess arbete nu.

