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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2011
Område: Kågeröd/Röstånga, Björkhälls förskola
Svarsfrekvens
(ange hur många % av det totala antalet barn och föräldrar som har svarat)
Barn
100%.
Föräldrar
66%.
Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Vi kommer att fortsätta att erbjuda föräldrarna att sitta ner en stund vid våra datorer i samband
med hämtning/lämning, för att besvara enkäten under svarsperioden.
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Område: Kågeröd/Röstånga, Björkhälls förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

Jag är en god kamrat: 20% tycker att det stämmer och 80% tycker att det stämmer
mycket bra! = 100%
Jag tycker om maten på förskolan: 30% tycker att det stämmer och 70% tycker att
det stämmer mycket bra! = 100%
Jag känner mig trygg och säker på förskolan: 20% tycker att det stämmer och 80%
tycker att det stämmer mycket bra! = 100%

Föräldrar
•
•
•
•

Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn: 24,2% instämmer till
stor del och 72,7% instämmer helt = 96,9%
Mitt barn trivs på förskolan: 15,2% instämmer till stor del och 78,8% instämmer helt
= 94%
Mitt barn känner sig trygg och säker i förskolan: 15,2% instämmer till stor del och
78,8% instämmer helt = 94%
Kontakten med personalen på förskolan fungerar bra: 18,2% instämmer till stor del
och 75,8% instämmer helt = 94%

Analys av resultaten
De goda barnresultaten gällande kamratskap och trygghet och säkerhet kommer sannolikt ur att
vi pratar och synliggör hur vi är mot varandra. Vi använder oss av forumspel där olika situationer
gestaltas med efterföljande diskussion med barnen.
Varför vi får bra resultat på trygghet och säkerhet beror också på att vi arbetar aktivt för en god
relation med och ett ömsesidigt förtroende hos föräldrarna. Är föräldrarna trygga och har
förtroende, är vår erfarenhet att det speglas i barnet.
Vi strävar efter att varje måltid ska vara en positiv upplevelse och försöker att alltid se varje
barns enskilda behov. Intressant här är att föräldrarna i sina svar på om förskolan erbjuder bra
mat, är så kritiska. Endast 54,5% instämmer till stor del eller helt i att förskolan erbjuder bra
mat. En tanke är att servera föräldrarna barnens mat på nästa föräldramöte?!
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Område: Kågeröd/Röstånga, Björkhälls förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
• Förskolan har fungerande metoder för att marknadsföra och informera om sin verksamhet:
15,2% instämmer till stor del och 36,4% instämmer helt = 51,6%
• Förskolan erbjuder bra mat: 24,2% instämmer till stor del och 30,3% instämmer helt
= 54,5%

Analys av resultaten och tankar om åtgärder
Vi vet att vi inte aktivt arbetat med att marknadsföra vår verksamhet. Vi har inga
förskolealternativ i närområdet varför man söker sig till oss naturligt om man flyttar hit eller bor
här och får barn. Vi tänker dock att vi skulle kunna marknadsföra oss i syfte att utgöra en del i
ett eventuellt positivt beslut när familjer söker bostad i området. För att lyckas med det kommer
vi att informera om vår nya hemsida och vår verksamhet till våra befintliga föräldrar men också
ta fram en broschyr att delas ut på BVC, Röstånga turistbyrå och liknande.
När det gäller maten som barnen är så nöjda med men som får ett dåligt resultat i föräldrarnas
enkätsvar, tror vi att föräldrarna är lite påverkade av den allmänna debatten kring skolmat och
massmedias vinklingar i granskandet av densamma. Här kommer vi ta upp och visa föräldrarna
skillnaderna i barnens respektive föräldrarnas resultat och hoppas på en bra diskussion. Kanske
erbjuda föräldrarna provsmak vid tillfälle?

