Information till vårdnadshavare/förälder angående enkätundersökning i
förskola, grundskola och fritidshem hösten 2012
Det är viktigt för oss att undersöka vad barn, elever föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger
tycker om våra verksamheter.
På uppdrag av Utbildning och kulturnämnd genomförs en omfattande undersökning av
Nordanstigs kommuns förskolor, fritidshem och grundskolan år 2,5 och 9 utifrån
perspektiven elev, pedagog och vårdnadshavare/föräldrar. Frågorna i enkäten syftar till att
höja kvaliteten inom förskola, fritidshem och grundskola
Förskole enkäten är densamma som genomfördes i kommunens förskolor 2007, Kvalitet i
förskolan. Medan enkäten för fritidshem och år 2,5 och 9 är nya för i år. Underlagen för
enkäten i år 2,5 och 9 är hämtade från Skolverket och från Sveriges kommuner och
Landsting, SKL. Det är sju gemensamma grundfrågor som finns i enkäterna och frågorna
används som underlag för att få jämförbara resultat med kommuner i övriga landet.
Enkäterna kommer att ligga digitalt på respektive skolas webbsida och ett lösenord kommer
att ges/skickas till er under v. 42. Du har möjlighet att besvara enkäten från v. 42 t.o.m. v.
45.
För dig som inte har möjlighet att besvara enkäten digitalt ber vi dig att kontakta ansvarig
rektor. Då får du en utskrift av enkäten som du fyller i och lämnar tillbaka till ansvarig
rektor v. 45. Enkäten består av 47 frågor och riktas sig till föräldrar/vårdnadshavare,
beräkna att det tar c:a 20 minuter att svara på frågorna. Det går att göra en paus, alla
frågorna behöver inte besvaras vi samma tillfälle. Du som besvarar enkäten är anonym.
Enkäten handlar om:
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Skolans utveckling
Elevens utveckling
Veta vad som krävs
Lusten att lära
Anpassning efter elevens förmåga (hjälp)
Anpassning efter elevens förmåga(utmaningar)
Argumentation och kritiskt tänkande
Delaktighet och inflytande
Tillit elevens förmåga
Trygghet
Studiero
Regler
Respekt och ömsesidigt förtroende
Avgiftsfri skola
Modersmål och svenska som andra språk
Särskilt stöd

Vi ber dig som Föräldrar/vårdnadshavare med barn i någon av år 2,år 5 eller år 9, förskola och
fritidshem att besvara en enkät för varje barn i grupperingen.
Kvalitets- och utvecklingsenheten: Carina Nilsson Tel: 0652-362 98
Lisbeth Stenström Tel: 0652-362 30
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