Föräldraenkät förskolan
2015
Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under maj – juni 2015 en
enkätundersökning gällande kvalitén i förskolan. Syftet med enkäten är att få en bild
över hur verksamheten fungerar samt för att förbättra kvalitén i verksamheten. Alla
föräldrar med barn i förskolan har haft möjlighet att besvara enkäten.
Svarsfrekvens
Totalt har 348 föräldrar av 734 svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är 47,4 %.
Den låga svarsfrekvensen gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Samtidigt
kan det konstateras att det är 348 föräldrar som har bedömt att det är viktigt att få
lämna sin syn på verksamheten.
Skillnad finns på svarsfrekvensen mellan förskolorna. Det är fyra förskolor med en
svarsfrekvens mellan ca 50 – 56 %, fyra mellan ca 40 – 44 % och en förskola med en
svarsfrekvens på endast 31 %.
Resultaten för respektive förskola redovisas på föräldramöten och föräldraråd och
kommer att finnas på förskolornas hemsidor.

Enkäten bestod av 12 påståenden som föräldrarna skulle ta ställning till genom att
markera det svarsalternativ som motsvarade deras uppfattning.
Svarsalternativen var
1. Stämmer helt och hållet
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer ganska dåligt
4. Stämmer inte alls
Vet ej
Det mest positiva eller bästa svaret för verksamheten är svarsalternativ 1,
”Stämmer helt och hållet” och sämst är svarsalternativ 4, ”Stämmer inte alls”.
Svaren” Stämmer helt och hållet” och ”Stämmer ganska bra” får anses vara positiva.
När medelvärdet räknas fram är 4,0 det högsta/bästa värdet.
Enkäten avslutades med att det fanns möjlighet att lämna egna synpunkter på
verksamheten.

Är det skillnader mellan förskolorna?

Det finns skillnad i svaren mellan de olika förskolorna. Högsta genomsnittet
har Raketen och Humlan/Vitmåla, men många vid dessa förskolor har svarat
Vet ej eller lämnat påståendet obesvarat. En förklaring till det kan vara att
många av föräldrarna har ett annat modersmål och eventuellt inte förstått
frågan.
Björkbacken och Björksta/Lejonkulan skiljer sig från övriga förskolor med ett
lägre genomsnitt.
Påståenden som sticker ut negativ vid dessa förskolor gäller den dagliga
kontakten och insynen i förskoleverksamheten.
Lågt genomsnitt har Solängen/Svea för lokaler och miljö.

Förskolornas genomsnittsvärde

När medelvärdet räknas fram är 4,0 det högsta/bästa värdet.

Förskolan som helhet
Det är 334 föräldrar som svarat på påståendet ”Mitt barns förskola fungerar bra”.
Av dessa har 192 föräldrar svarat ”Stämmer helt och hållet”. Genomsnittet är 3,50.
Föräldrarna vid Solängen/Svea och Raketen ger genomsnittet 3,8 medans
Björksta/Lejonkulan och Björksta får den lägsta värderingen.

Vem har svarat på enkäten
Enkäten har besvarats av
Mamma
52 %
Pappa
12 %
Mamma och pappa 36 %
Det går att se vissa skillnader i svaren beroende på vem/vilka som besvarat enkäten.
•
•

•

Papporna är mer tveksamma och har svarat vet ej mer än vad ”Mamma” och
”Mamma och pappa” gjort.
Papporna är dessutom något mindre positiv i sina svar. Framförallt gäller det
utvecklingssamtalen, kommunikationen med personalen och om personalen är
närvarande vid lämning och hämtning av barnen.
Mammorna anser i högre grad än de andra att barnen stimuleras till utveckling och
lärande på förskolan. När mamma och pappa besvarat enkäten gemensamt är de
förskolans lokaler och miljö som värderas lägre än vad mammor och pappor gjort.

Synpunkter på verksamheten
Föräldrar vid samtliga förskolor har lämnat synpunkter på verksamheten.
Många av synpunkterna handlar om
• Personal bemanningen, vikarier och storleken på barngrupperna
• När barnen lämnas och hämtas
• Information
• Verksamhetens innehåll
• Lokaler, miljö och utemiljön
• Goda omdömen av personalen och deras arbete

