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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2011
Område:

Billeberga/Tågarp kvarnliden och Alfabo

Svarsfrekvens
(ange hur många % av det totala antalet barn och föräldrar som har svarat)
Barn
90%
Föräldrar
60%.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Vi erbjuder och uppmuntrar föräldrarna att svara på enkäten på en dator på förskolan.
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Område:
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

5. Jag får ofta visa vad jag lär mig
8. Jag är med på utvecklingssamtalet
9. Jag känner mig trygg och säker på förskolan

Föräldrar
•
•
•

1. Mitt barn trivs på förskolan
4. Personalen engagerar sig i mitt barn
13. Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan.

Det beror på att:(analysera)
5. Vi dokumenterar regelbundet barnens lärande genom deras portfolio. Vid utvecklingssamtalen
erbjuder vi de äldre barnen att vara med. Detta ger barnet möjlighet att tillsammans med föräldrar och
pedagog upptäcka och reflektera över sitt lärande. Vi dokumenterar regelbundet gruppens utveckling
och lärande genom tex foton. Detta ger barnen möjlighet att komma tillbaka och återkoppla till
upplevelser och lärandesituationer.
8. Under senare år har vi valt att erbjuda de äldre barnen att vara med på utvecklingssamtalet. Några
avdelningar har valt att även erbjuda de yngre barnen, något som har varit populärt bland föräldrar och
barn.
9. Pedagogerna lägger stor vikt vid bemötandet av både barn och föräldrar. Vi tycker det är viktigt att
visa intresse och engagemang för det enskilda barnet. Pedagogerna är tillgängliga i barnens lek och
aktiviteter.
1.Förskolan erbjuder en stimulerande, lärande och rolig verksamhet. Pedagogerna visar intresse och
engagemang för barnen och sitt arbete.
4. Vi har ett tydligt mentorskap med regelbundna utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid den
dagliga kontakten med föräldrarna.
13. Vi har en tydlig dokumentation. Regelbundet under läsåret skickar vi ut information angående
aktiviteter och händelser.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

110512

3 (3)

Område:
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
•
6. Miljön inomhus är trivsam
•
8. Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande
•
17. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola

Det beror på att (analysera)
6. Barngruppens sammansättning har krävt stort engagemang och har medfört att miljön inte har
prioriterats. En viss personalomsättning och frånvaro i personalgruppen har gjort att praktiska saker
har fått stå till sidan.
8. Informationen har inte fungerat tillfredsställande på alla avdelningar. Detta beror på stora
barngrupper och personalbyte under läsåret. Dessutom har en ny förskola öppnat i området.
17. Stora barngrupper och personalbyte har medfört oro i barngruppen. Flera barn har fått byta
mentorer ett antal gånger.
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Område:
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
6. Vi har avsatt tid i det olika arbetslagen för att diskutera och förbättra i våra miljöer. I budgeten kommer
vi att prioritera inredningen för att skapa trivsamma lärmiljöer.
8. Efter studiebesök på Tegskiftets förskola har vi påbörjat arbetet med läroplanstavla och en tydligare
dokumentation. Detta tror vi kommer att öka föräldrarnas delaktighet kring barnens utveckling och
lärande. Den nya organisationen tror vi kommer att medföra att barnen inte kommer att behöva byta
mentor så ofta.
17. Vi strävar efter en tydligare struktur i organisationen. Implementeringen av läroplanen gör att vi sätter
fokus på lärandet.

