
FÖRÄLDRARENKÄT 2014; TOTALT GRUNDSKOLA

Frågeområden Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

Normer och värden

Jag känner mig välkommen när jag kommer till skolan 46% 46% 3% 1% 4%

Personalen arbetar med att förhindra mobbing och annan kränkande behandling 22% 43% 19% 4% 11%

Personalen möter mig på ett positivt sätt 43% 50% 4% 1% 2%

Jag är som helhet nöjd med mitt barns skola 19% 48% 19% 12% 1%

Kunskaper

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande 20% 56% 21% 2%

Mitt barn får extras stöd om det behövs 22% 32% 26% 3% 17%

Jag är delaktig i mitt barns utveckling och lärande 57% 36% 7%

Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp (t ex IUP) 53% 42% 2% 3%

Jag vet vilka mål mitt barn arbetar med i skolan 34% 51% 12% 3%

Ansvar och inflytande

Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan 41% 49% 3% 7%

Mitt barn är med och planerar sitt arbete 13% 47% 17% 2% 20%

Skola och hem

Lärarna/personalen på mitt barns skola är intresserad av mina synpunkter och åsikter 24% 30% 30% 5% 11%

Utvecklingssamtalen känns meningsfulla 30% 45% 16% 9%

Jag är nöjd med hur jag får information om verksamhet i skolan 28% 36% 29% 6% 2%

Skola och omvärlden

Jag kan rekommendera mitt barns skola 21% 46% 16% 14% 2%

Grundskolan i sin helhet Medelpoäng

Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då med dess verksamhet? 6,5

Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? 6,1

Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer? 5,7

2014 2013 2012 2011

Nöjd föräldraindex (NFI) 56 70 67 69

Svarsfrekvens 25%

Eventuella kommentarer:


