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Analys av Qualisenkät skola åk 3-6 2011
Skolområde: Svalöv Norra, Månsaboskolan
Svarsfrekvens

Skolår 3-6
Elever 100%

Föräldrar 40%.

Detta kommer att bli vårt områdes åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Trots insatserna från de föreslagna åtgärderna från fjolåret är vi inte nöjda med föräldrarnas svarsfrekvens.
Vi kommer att upprepa fjolårets insatser och hoppas på en högre svarsfrekvens framöver.
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Skolområde:
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever
•
•
•

Jag har någon kamrat att vara med om jag vill
Mina lärare är kunniga
Mina lärare ger mig utmaningar

Föräldrar
•
Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter
•
Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan/studieplan och annan
dokumentation
•
Totalt sett är jag nöjd med mitt barns skola

Det beror på att:(analysera)
100% utbildad personal
Vikarier som vi använder oss av, har utbildning eller pågående utbildning
Väl fungerande Likabehandlingsplan, kamratstödjare och användning av Stegvismaterialet för emotionelltoch socialt lärande.
Fortbildning för all personal och implementering av Lgr 11.
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Skolområde:
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse (3 frågor per rubrik)
Elever
•
Jag får den arbetsro jag behöver
•
Jag är nöjd med skolmaten
•
Skolans toaletter är trivsamma

Föräldrar
•
•
•

Mitt barn får den arbetsro det behöver
Skolan erbjuder bra skolmat
Miljön inomhus i mitt barns skola är trivsam

Det beror på att (analysera)
Arbetsro upplevs olika av eleverna, personal och föräldrar. Detta kommer vi att diskutera under nästa
läsår, för en gemensam definition.
Skolmatsfrågan kommer alltid upp bland lägsta måluppfyllelse, en fråga som kanske ska diskuteras i
ett annat forum med politikermedverkan.
Miljön inomhus gör vi inte så mycket åt eller så gott vi kan, eftersom vi inom snar framtid ska få en ny
skola.
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Skolområde: Svalöv Norra, Månsaboskolan
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Diskussioner kring innebörden av vad arbetsro innebär, för såväl personal, elever och föräldrar kommer
att föras för en gemensam definition.

