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Analys av Qualisenkäter förskola 2011
Område: Svalöv Södra Svalans förskola
Svarsfrekvens
(ange hur många % av det totala antalet barn och föräldrar som har svarat)
Barn
94%.
Föräldrar
33%.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2011
Vi kommer att informera föräldrarna om vikten av att hjälpa oss att bli bättre genom att fylla i och bedöma
oss. Försöka öka tillgängligheten digitalt.
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Område:
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

Jag är en god kamrat
Jag får ofta välja vad jag vill göra
Jag har någon att leka med på förskolan

Föräldrar
•
•
•

Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola
Jag kan rekommendera mina vänner att placera sina barn i vår förskola
Utvecklingssamtalen bygger på pedagogisk dokumentation av mitt barns utveckling och lärande

Det beror på att:(analysera)
Vi har anställt en specialpedagog på förskolan som aktivt håller pedagogiska diskussioner och
handledning med personalgruppen för att öka den pedagogiska medvetenheten..
Kompetensutvecklingen har de senaste åren byggt på värdegrunden, språket och dokumentation.
Vi har mer aktivt presenterat arbetet på förskolan i Svalan Nytt för att föräldrarna
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Område:
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

Jag är med på utvecklingssamtalen.
Jag tycker om maten på förskolan.
Jag får ofta visa vad jag lärt mig.

Föräldrar
•
Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande.
•
Miljön inomhus på mitt barns förskola är trivsam
•
Förskolan har ett gott rykte

Det beror på att (analysera)
Vi måste diskutera i barngruppen vad föräldrarna kan och vill påverka i verksamheten.
Vi måste bli bättre på att framhålla vår verksamhet.
Vi behöver tänka igenom hur vi använder lokalerna, om det är en bra miljö för barnen.
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Område:
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Vi kommer att arbeta med hur föräldrarna kan påverka arbetet i förskolan och fortsätta med att
presentera vårt pedagogiska arbete i Svalan Nytt. Vi har även börjat med att se över hur vi använder
lokalerna och försöker gör de mer trivsamma.
Vi måste också bli bättre på att diskutera och argumentera intern och externt om verksamhet, miljön

