
Föräldraenkät 2014
Torsö Skärgårdsskola

Varmt tack för ditt deltagande i enkäten. Resultaten ligger med som grund för 
hur vi  vidare utvecklar Torsö Skärgårdsskola.
Ett medelvärde presenteras för olika områden och maxvärdet är 10,0. 
Svarsfrekvens skolan: 64  %. 
De frågor som tillsammans bildar ett medelvärde finns att läsa längre ner.



Medelbetyg för respektive frågeområde

9,2 9,32 9,42 9,57
9,33

9,7

9,07
9,42 9,33

9,57 9,6 9,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Trivsel

Hur ditt barn trivs i skolan?

Hur ditt barn trivs med personalen?

Hur ditt barn trivs med kamrater?

Trygghet

Med kamraterna?

Med Personalen?

På rasterna?

I skolan för övrigt?

Bemötande

Hur ditt barn bemöts av personalen i skolan?

Hur du bemöts av personalen i skolan?

Hur man beaktar dina synpunkter?

Förutsättningar för lärande

Att ditt barn får tillräckligt stöd?

Studieron för ditt barn i skolan?

Hur ditt barn uppmuntras att ta ansvar för sitt skolarbete?

Hur personalen arbetar med skolans värdegrund (demokrati, jämställdhet, solidaritet, ansvar, mångfald)?

Din vetskap om vad ditt barn skall lära sig?

VAD ditt barn skall lära sig?

HUR ditt barn lär sig (varierande arbetssätt, olika tekniska hjälpmedel, mm.)

Hur personalen stimulerar ditt barns lust att lära mer?

Hur roligt ditt barn tycker det är att gå i skolan?



Säkerhet

Säkerheten i lokaler och med utrustning?

Säkerheten utomhus?

Delaktighet och inflytande

HUR du får information om verksamheten i skolan?

VILKEN information du får om verksamheten i skolan?

Din möjlighet at påverka verksamheten i skolan?

Informationen om VART du skall vända dig med synpunkter och klagomål på skolan?

Om du deltagit i utvecklingssamtal; Hur nöjd är du med HUR utvecklingssamtalet genomfördes?

Skolmiljö

Hur nöjd är du med:

Skolans lokaler (utformning, funktion)?

Skolans utrustning för lärande, skapande och lek/aktiviteter?

Ditt barns tillgång till tekniska hjälpmedel i skolan tex. datorer, iPad?

Skolans utrymme för lugn och ro?

Skolans utemiljö?

Måltider

Hur måltiderna fungerar i skolan för ditt barn?

Hur trivsamt det är där barnet äter?

Den mat som serveras i skolan?

Elevhälse

Hur nöjd är du med Skolhälsovårdens program för elevers hälsa (längd-, vikt-, syn-, ryggkontroller, vaccination, etc.) på ditt barns skola?

Känner du till att skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och rektor?   Antal JA 100%



Fritidshem

• Hur nöjd är du med:

42. Det utrymme lek och skapande får på ditt barns fritidshem?

43. Möjligheten till vila och avskildhet för ditt barn på fritidshemmet?

44. Informationen du får om verksamheten på fritidshemmet?

45. I vilken utsträckning ditt barn erbjuds aktiviteter som stimulerar ditt barns lärande på fritidshemmet?

46. Hur tryggt ditt barn är på fritidshemmet?

Se följande diagram



Fritids per fråga
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