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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2011
Område: Svalöv Norra
Svarsfrekvens
(ange hur många % av det totala antalet barn och föräldrar som har svarat)
Barn
94,5 %.
Föräldrar
28,6 %.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Denna gång har vi förlängt svarstiden, haft datorer tillgängliga för föräldrar, återkopplat till personal efter
hand, skrivit detta i föräldrabrev samt uppmärksammat det på hemsidan. Vi har ökat sedan föregående år
med 18,5 % på barnen och 4,6 % på föräldrarna.
Vi kan för närvarande inte se några andra åtgärder som kan vidtas.
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Område: Svalöv Norra
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

97,1 % När jag leker med de andra barnen på förskolan känner jag mig…
95,7% Jag har någon att leka med på förskolan
95,7 % Jag får ofta visa vad jag lär mig

Föräldrar
•
•
•

93,7 % Förskolan är välstädad
93,7 % Jag upplever att mitt barn känner sig trygg och säker på förskolan
90,6 % Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola

Det beror på att:(analysera)
Barn:
Vi har arbetat med värdegrundsarbetet och att barnen har inflytande i sitt eget lärande. Barnen är delaktiga
i dokumentationsprocessen i t.ex. portfolio.
Föräldrar:
Föräldrarna upplever förskolan som välstädad, men de tillbringar oftast bara ett par minuter och ser inte
hela förskolan. Vi har en bra daglig föräldrakontakt och varje barn har en egen mentor.
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Område: Svalöv Norra
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
•
40,6 % Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande
•
31,3 % Jag har möjlighet att ha inflytande över de delar av verksamheten på förskolan som jag är
berörd av
•
28,1 % Miljön inomhus på mitt barns förskola är trivsam

Det beror på att (analysera)
Först och främst tycker vi att det är svårt att analysera vad en så liten andel av föräldrarna tycker. T.ex.
tycker 13 föräldrar att de inte får vara med och påverka, 10 att de inte har inflytande och 9 att miljön inte
är trivsam. Svårt att bygga en analys när det fattas 80 föräldrars åsikter.
Vi bjuder in föräldrar på föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraforum, föräldrakvällar m.m. De får t.ex.
möjlighet att via vår enkät påverka sitt barns verksamhet, men med den låga svarsfrekvens vi får, visar det
att de får möjligheten, men inte tar den. Tror de inte att de kan eller behöver? Har de högt förtroende för
oss och litar på att vi gör vårt uppdrag? Totalt sett är föräldrarna väldigt nöjda med vår förskola enligt
enkäten och då vore det intressant att få veta VAD de vill få påverka som de inte redan gör.
Miljön inomhus upplevs inte som trivsam, men förskolan är enligt enkätsvaren välstädad. Vad kan då detta
bero på? Möblering är gjord utifrån barnens behov, lek och möjlighet för arbetsro och reflektion..
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Område: Svalöv Norra
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Vi vill under hösten ha ett pedagogiskt föräldramöte där föräldrarna får ha pedagogiska diskussioner med
personal kring föräldrainflytande och VAD de vill ha möjlighet att påverka. Samtidigt vill vi diskutera
miljön inomhus och hur vi kan göra denna mer trivsam.

