
Förskoleenkät 2021F



Förutsättningar
• 10 frågor 

• Digitalt genomförd, 21 april till 7 maj

• Tyra, Direktmail, signs med QR-kod  

• Arabiskt språkstöd

• Corona

290 svarade

Genomsnittligt tid: 6 min



Svarsvolym / Svarsfrekvens

Antal svar Barn i förskolan Frekvens

Kroppefjälls Förskola 63 88 72%

Lundens Förskola 43 104 41%

Markusgården 60 81 74%

Tallåsens Förskola 23 32 72%

Telaris förskola 12 30 40%

Ymers Förskola 37 53 70%

Åsebro förskola 52 63 83%

Sammanlagt 290 451 64%
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Hur väl upplever du att ditt barn
trivs i förskolan?

Hur väl anser du att personalen
uppfyller ditt barns behov av

trygghet och omsorg?

Hur väl anser du att personalen
uppfyller ditt barns behov av att

lära sig nya saker?

Hur blir du som vårdnadshavare
bemött av personalen?

Upplever du att du får tillräcklig
information om ditt barns

utveckling?
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Upplever du att du får tillräcklig
information om förskolans

verksamhet?

Upplever du att personalen
dagligen läser för ditt barn?

Hur väl tycker du att lokalerna
fungerar?

Skulle du rekommendera förskolan
till andra vårdnadshavare?

Hur nöjd är du med förskolan som
helhet?
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Exempel på kommentarer

• Vi är mycket nöjda med förskolan och 
tycker det är fantastiskt att vi har 
personal som erbjuda vårt barn en så 
bra miljö att vista i. Tack.

• Duktig och kompetent personal 

• Guldpedagoger, härlig miljö och 
dottern trivs superbra! 

• Jag är mycket nöjd med information 
och bemötande, överhuvudtaget.

• En riktigt fin förskola som har profession i alla 
viktiga väderingar och lärområden. Tycker 
nog att lokalerna för de stora barnen är lite 
trång och liten. För övrigt är vi Helnöjda. 

• Mycket nöjd med verksamheten. Det som 
fattas är en mer stimulerande utemiljö. 
Framför allt på Solstrålens innegård. Den är 
väldigt liten och det som finns är en sandlåda 
och gungor. Båda utegårdarna behöver ett 
lyft. 

• Vi upplever att det finns stor 
förbättringspotential gällande kommunikation 
och information. Vi har förstått att föräldrar 
har gett just den återkopplingen i flera år i 
olika enkäter, så det är ju lite märkligt att 
informationsflödet inte tycks anpassas så 
mycket utifrån detta? 



Då tittar vi mot nämndens mål….

Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter

Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva 
och räkna



Sammanfattning.

• Resultatet - Ett litet steg ned –

• Corona? 

• De stigande förväntningarnas missnöje??

• Läsning och språket.

• Lokaler och utemiljö

• Information

• Personalen 


