Vallentuna kommun
Bällstabergsskolan - Föräldrar år 6
VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 2017
4 svar, 8%

Om undersökningen
Bakgrund

Läsanvisningar för resultatdiagrammen

Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en
enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.
Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och
flertalet frågor är gemensamma. I 2017 års undersökning inbjöds totalt
75 549 elever och föräldrar från 792 förskolor och skolor att delta.

Eftersom rapporten innehåller färre än 6 svar redovisas resultaten
endast övergripande per målområde.
Resultaten visas i ett spindeldiagram som för frågorna som ligger
under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra
eller Stämmer ganska bra.

Metod
Respondenterna fick fylla i en enkät (postalt, e-post, webbinlogg
baserat på önskemål) som distribuerats via de deltagande skolorna.
Enkäten innehöll 23-31 påståenden som elever respektive föräldrar
fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: Stämmer mycket
bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer
mycket dåligt samt alternativet "Vet inte". Det gick även att svara via
internet
Formulären delades ut från den 23 januari och samlades in fram till
den 3 mars 2017.

Urval
Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs
samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga elever i
förskoleklass, årskurs 3, 6 och 8. I åldrarna upp till och med årskurs 6
svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 3 deltog även
eleverna själva. Utöver dessa gemensamma huvudgrupper deltar de
årskurser som skolorna själva valt.
Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses
redovisas överst på varje sida.
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Målområdessammanställning
Diagrammet visar andelen som instämmer på frågorna inom respektive målområde

Utveckling och
Utveckling
lärandeoch lärande
Övergripande
Övergripande frågor

Kommunspecifika
Kommunspecifika frågor

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ansvar och
inflytandeAnsvar och inflytande

Normer och
värdenNormer och värden

Fritidshem

Skola och hem

Styrning och
Styrning
ledning
och ledning

Vallentuna kommun

Bällstabergsskolan

3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

