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Analys av Qualisenkäter förskola 3-6 år 2011
Område: Askungarnas förskola
Svarsfrekvens
(ange hur många % av det totala antalet barn och föräldrar som har svarat)
Barn
91,7%.
Föräldrar
100%.

Detta kommer att bli vår enhets åtgärder för att nå en högre svarsfrekvens 2012
Fortsätta som vi har gjort hittills
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Område: Askungarnas förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi högst måluppfyllelse
Barn
•
•
•

6 Jag får ofta välja vad jag vill göra 100 % Instämmer helt
1,3,4 har vi samma ,nämligen 83,3 %
Instämmer helt

Föräldrar
•
•
•

2 och 16 91,7 % Instämmer helt 8,3 Instämmer till stor de
4 83,3 % Instämmer helt 16,7 % Instämmer till stor del
3 och 13 75 % Instämmer helt 25% Instämmer till stor del

Det beror på att:(analysera)
Barn: Vi har bestämt oss för att uppmuntra barnens initiativ Vi har 1-5 års avd som innebär att vi har
barnen i flera år och hinner då utveckla en nära relation till barnen ,samma svar gäller även föräldrarna.
Maten är ett gemensamt beslut av föräldrar och personal. Vi har ekologisk och ”hemlagad mat” inga halv
eller helfabrikat. Vi Är engagerade i barnen och vårt fokus ligger på arbetet i barngruppen.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

110512

3 (3)

Område: Askungarnas förskola
På dessa 3 enkätfrågor har vi lägst måluppfyllelse

Föräldrar
• 9 25 % Instämmer helt 33,3 % vet ej 33,3% tar inte ställning 8,3 % Instämmer till stor
• 10 41,7 % Instämmer helt och 41,7 % Instämmer till stor del
• Övriga svar är väldigt lika Alla svar :Instämmer helt eller till stor del
•

Det beror på att (analysera)
Vi har alltid ett samtal med varje barn inför utvecklingssamtal men inte IUP eller liknande Vi kommer
att utveckla vår dokumentation (enligt läroplan krav).Vi samtalar med föräldrarna direkt vid problem.
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Område: Askungarnas förskola
Vi kommer att göra följande för att öka måluppfyllelsen inom dessa områden
Efter enkäten hade vi ett föräldrarmöte då vi berättade om den nya läroplanen och om vår ”tolkning”
dessutom en utställning med våra handlingsplaner och barnens alster.

