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Ärendebeskrivning
Alingsås kommun genomförde under hösten 2018, tillsammans med övriga kommuner i
Göteborgsregionen, den regiongemensamma enkäten till vårdnadshavare inom förskola och
familjedaghem. Syftet med enkäten är att få ett underlag som visar hur vårdnadshavarna
uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet
kommer att användas i Alingsås systematiska kvalitetsarbete under 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunerna i Göteborgsregionen har ännu en gång genomfört en regiongemensam enkät
till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. 62,3 % av vårdnadshavarna i Alingsås
svarade på enkäten. Enkäten besvarades av en vårdnadshavare per barn. Svarsfrekvensen
har minskat jämfört med föregående år men ligger på genomsnittet i regionen. Förvaltningen
kommer att arbeta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt inför nästa undersökning.
Enkätsvaren visar på mycket goda resultat. Mest positiva är vårdnadshavarna i Alingsås
kring upplevelsen av trygghet och gemenskap. Att barnen möts av personal som de känner
igen, tas väl omhand och att förskolan är rolig, trygg och lärorik.
Det är glädjande att vårdnadshavarna fortsatt uppfattar förskolans arbete kring barns
möjlighet till inflytande på verksamhetens innehåll. Detta är ett långsiktigt arbete som
kommer att prioriteras för vidare utveckling.
Enkätsvaren visar goda resultat inom pedagogik där vårdnadshavare uppfattar att förskolan i
hög grad arbetar för att gynna barnens språkutveckling. Även matematik och naturvetenskap
visar goda resultat, dock behöver dessa områden kommuniceras tydligare. Information och
möjlighet för vårdnadshavare att påverka arbetet i förskolan är ett område som behöver
utvecklas framåt.
Som helhet har resultaten gått ned marginellt jämfört med föregående år. Vad gäller
förutsättningen för barn att ingå i mindre och större grupper har resultatet förändrats i
motsats mot målsättningen att barnen ska vistas i mindre grupper under huvuddelen av
dagen. Arbetet med dessa grupperingar kommer att intensifieras under året.
Vid jämförelse mellan Alingsås kommun som helhet och GR-kommunernas resultat syns att
siffrorna nästan är helt identiska. I jämförelse med 2017 är det, både i Alingsås och GR,
information och inflytande som har lägst resultat 2018. Dock ska sägas att siffran ligger inom
spannet för ”God” på 5,3, vilket är ett bra resultat på den 1-7 siffriga skalan.
Det finns skillnader i resultaten mellan olika förskoleenheter samt mellan förskolor och
avdelningar inom respektive enheter. Respektive förskolechef och förskola analyserar
resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i det systematiska
kvalitetsarbetet. Eftersom resultatet är olika mellan olika förskolor finns det goda möjligheter
att ta stöd i de verksamheter som visar högre resultat i det fortsatta arbetet.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Resultat av enkät till vårdnadshavare inom förskola och
familjedaghem 2018
 Bilaga GR-enkät förskola och pedagogisk omsorg
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