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Område: Kågeröd
Svarsfrekvens
Barn
91%.
Föräldrar
68%.
Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
De flesta barn som var aktuella att svara på enkäten har svarat. Till nästa år ska vi dock dokumentera så att
alla barn i den akutella åldern får möjlighet att genomföra enkäten.
Ekdungen hade som mål att få alla vårdnadshavare att svara på enkäten genom att erbjuda länk via mail,
länk utskrivet på papper men också att föräldrarna hade möjlighet att stanna kvar en stund vid
lämning/hämtning av sitt barn och då fylla i enkäten på förskolans datorer. Vi fick inte önskvärd
svarsfrekvens i år och tar till oss att det finns mer att göra. Vi kommer att försöka utveckla strategin för
högre svarsfrekvens genom att vi protokollför vilka vårdnadshavare som uppger att de har svarat på
enkäten och påminner de vårdnadshavare som inte har svarat. På så sätt tror vi att vi kan uppnå en högre
svarsfrekens år 2012!
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Område: Kågeröd
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

Jag är en god kamrat (98%)
Jag har någon att leka med på förskolan(98%)
Jag tycker om att vara på förskolan (96%)

Föräldrar
•
•
•

Mitt barn trivs på förskolan (96%)
Mitt barn känner sig trygg och säker på förskolan (91%)
Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn (91%)

Det beror på att:
Det glädjer oss att se att barnen upplever att de har någon att leka med på förskolan. Vi tror oss se en
koppling till detta i frågan om föräldrarna anser att deras barn trivs på förskolan. Kanske frågan får ett gott
betyg med tanke på att deras barn har kompisar på förskolan. Härligt att läsa att barnen som svarat
upplever sig som goda kamrater. Under året har förskolan arbetat mycket med känslor och hur man är
mot varandra i form av värderingsmaterialet ”Stegvis”. Där får barnen en extra inblick i vad som krävs för
att vara en god kamrat.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors
situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande
och utveckling. (Lpfö-98 reviderad 2010)
Något Ekdungens förskola ständigt arbetar mot är att barnen och vårdnadshavarna ska känna sig trygga
och säkra på förskolan. Vi har under året haft en del frånvaro av personal och därmed tvingats sätta in
vikarier. För oss blir det då extra viktigt att arbeta mot att barn och föräldrar känner förtroende och
trygghet. Det höga antalet pekar på att vi lyckats till stor del med detta.
Ett av barnen på förskolan har uttryckt sig så här:
Jag tycker att det är kul att leka! Det är kul att få fler kompisar. Det är kul att få träffa nya barn när de kommer hit och
hälsar på, och när nya fröknar kommer hit.
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Område: Kågeröd
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
•
Miljön på mitt barns förskola är trivsam (39%)
•
Jag har möjlighet att ha inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av (47%)
•
Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande (49%)

Det beror på att:
Ekdungens inne- och utemiljö är just nu i behov av upprustring och renovering. År 2012 kommer alla
avdelningarn att ha målats om och fräschats till. Vi kommer också att förbättra utemiljön för barnen
genom att undanröja faror och ersätta med lämpligare lekredsap. Exempelvis är 4 nya gungor beställda till
Ekdungen. En kommentar angående miljön på förskolan ser ut så här;
Jeg er meget tilfreds med det arbejde personalet gør. Jeg er meget tryg ved at aflevere mine børn i deres varetægt. Jeg er imponeret
over det store arbejde de laver, alle de ting de gør og laver med børnene. Stor ros og tak til dem! Der imod er jeg stadig
bekymret over indeklimaet på Ekdungen. Hvad er det der gør, at børnene lugter når de kommer hjem? Og har det gen
indvirkning på deres helbred? Maden... Næsten alt er halvfabrikat. Fyldt med tilsætningsoffer salt og sukker. Det er ikke
sundt for nogen og slet ikke for vores børn. Mon der er nogen der har set Jamie Olivers food revolution, hvor han netop
forsøget at rette op på skolemaden i England og USA? God og nærringsrigtig mad kan også laves billigt!!!
En annan kommentar som okcså kan kopplas till miljön är;
Har ett barn som trivs och mår bra. Vi tycker att h n verkar känna sig trygg på förskolan och vi är trygga i vår kontakt
med personal. Som synpunkt så kan vi tycka att barnens utemiljö skulle kunna förbättras.
Vad gäller inflytande över verksamheten och påverkan av utveckling och lärande finns det väletablerade
kanaler såsom föräldraföreningen (Kågeröds lokala råd), veckobrev, utvecklingssamtal, mentorssamtal och
regelbundna föräldramöten. Vi har även erbjudit mailkontakt med de föräldrar som har en mailadress. Vi
lyfter även reslutaten från enkäten på föräldramöte och föräldraforum för att få förslag tilll hur vi kan
förbättra oss.
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Område: Kågeröd
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Föräldrarna gav några förslag på hur vi kan förbättra oss och det kommer vi att ta till oss;
En årskalender är bra att införa som vi, föräldrar, får i början av året. Datum gällande kommande aktiviteter, föräldra
möte, föräldra föreningens möten, skolstart och slut. Semestertider som ska lämnas in, studiedagar och lov etc kan presenteras
i den. Det pedagogisk dokumentation av mitt barns utveckling och lärande kunde ligga på en sida som var och en förälder
kunde få en inloggning till, istället för att den är pappershantebar,Det blir verkligen en personlig "portfölj" för varje barn, och
innan utvecklingssamtalet loggar föräldren in sig och uppdaterar om vad som sades sist, även bra för då kan mentorn även
direkt skriva in det som följs upp och diskuteras under samtalet i planen.
Under våren kommer förskolan ha temakvällar på föräldraföreningens möte för att få vårdnadshavare med
i diskussioner och beslut som rör förskolan. Vi kommer även att forstätta att utarbeta de kanaler som vi
ovan nämnt.
Miljöfrågan kan kopplas till både den fysiska, psykiska och sociala miljön på förskolan. Vad gäller den
fysiska miljön så är förskolan under upprusting och kommer så även vara under kommande läsår. För det
psyksiska och solciala välmåendet kommer vi att fortsätta arbeta med värderingsmaterialet ”Stegvis” i
förskolans alla verksamheter och likaså upp i skolåldern. Persoanlen kommer att fortsätta sin utbildning
inom det lösigsinriktade arbetssättet som även kan gynna barn och föräldrar.
Vi på Ekdungen kommer att återuppta en tätare kontakt med föräldrarna för att de ska ges större
möjlighet att påverka deras barns utveckling och lärande. Detta i form av tätare mailkontakt och att
erbjuda mentorssamtal i större utsträckning än vad vi gör idag.
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i
fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
(Lpfö 98 reviderad 2010)

