Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-25
Rachel Törnell

Barn- och ungdomsnämnden

2018.265 BUN

Regiongemensam elevenkät 2018
Ärendebeskrivning
I fem år har Alingsås kommun deltagit i enkätundersökningen som vänder sig till elever och
föräldrar i GR-kommunerna. Syftet med enkäten är att få kunskap om hur elever och
föräldrar upplever kommunens skolor. Denna enkät har används i SKLs öppna jämförelser.
Skolinspektionen genomför sedan ett år tillbaka en skolenkät för elever skolår 5 och 9,
vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare grundskola och pedagogisk personal i
grundskolan. Sedan skolinspektionens enkät infördes har Alingsås liksom flertalet GRkommuner valt att använda sig av denna enkät som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Denna enkät är nu den som används i SKLs öppna jämförelser.
Skolinspektionen har beslutat att inte genomföra enkäter till elever åk 2. Alingsås har i två år
valt att genomföra den gamla GR-enkäten för elever i åk 2.
Beredning
Verksamheterna använder sig av underlaget som en del av sin årliga nulägesanalys.
Jämförelser görs med GR/övriga landet för att skapa en uppfattning om hur enheter och
huvudmannen ligger till i stort. I skolinspektionsrapporternas skolenkäter redovisas resultatet
jämte ett snittvärde för kommunen och med riket. Mest användbart torde dock underlaget
utgöra för verksamheten att göra en egenjämförelse över tid för att på så sätt se effekter av
olika utvecklingsinsatser. Det kommer att ta en tid innan jämförelser/trender kan identifieras i
Skolinspektionsenkät, som endast genomförts två gånger.
GR: enkäten skolår 2
Alingsås har en historik där kommunens resultat brukat ligga på eller något över GR-snittet i
så gott som alla kategorier och målgrupper. I år ligger åk 2 något över GR-snittet.
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Skolinspektionens enkät:
Elevenkäten skolår 5 (91% svarsfrekvens) visar på ett högre indexvärde för 17 av 24 värden,
varav 6 är lika och 1 är lägre vid en jämförelse av samtliga skolenheter. I jämförelse med
föregående läsår är 13 indexvärden lägre, 9 högre och 2 lika. Det finns en skillnad mellan
kön, där pojkar och flickor har svarat olika i 20 av 24 frågor, där flickorna svarat högre än
pojkarna i 12 frågor, där pojkarna svarat högre i 8 frågor och där de svarat samma i 4 frågor.

Elevenkäten skolår 9 (svarsfrekvens 78%) visar på ett högre indexvärde för 11 av 14 värden,
varav 2 är lika och 1 lägre vid en jämförelse av samtliga skolenheter. I jämförelse med
föregående läsår är 10 indexvärden högre, 1 lika och 1 lägre. Det finns en tydlig skillnad
mellan pojkar och flickors svar där pojkarnas indexvärde är högre än flickornas i samtliga
frågor utom 1.
Det finns 3 enkäter för vårdnadshavare, en för vårdnadshavare i förskoleklass (svarande
160) och en för vårdnadshavare i grundskolan (svarande 1 175) och en för vårdnadshavare i
grundsärskolan (svarande 10). Enkäten för vårdnadshavare i förskoleklass visar på ett högre
indexvärde för 2 av 5 värden, varav 2 är lägre och 1 lika jämfört med samtliga medverkande
skolenheter i förskoleklass. Vid en jämförelse av föregående läsår är samtliga 5 värden lägre
än föregående år. Enkäten för vårdnadshavare i grundskolan visar på ett lägre resultat i 5 av
11 indexområden, 3 lika och 1 lägre indexområde i jämförelse med samtliga medverkande
skolenheter. Vid en jämförelse av föregående läsår är 4 indexvärden lika, 4 lägre och 1 lika.
Det bästa resultatet ses i enkäten för vårdnadshavare för grundsärskola här ligger alla
indexvärden över samtliga medverkande skolenheter. Vid en jämförelse av föregående år
visar dock en förändring där det finns både högre 3, lägre 4 och samma 2 indexvärde.
Personalenkäten (svarsfrekvens 74%) visar på ett lägre indexvärde i 18 av 19 värden, varav
1 lika jämfört med samtliga medverkande skolenheters. Det är första året som
personalenkäten genomförs så det finns ingen jämförelse med föregående läsår.
Det finns flera bilagor i ärendet. Varje skolas resultat kommer att finnas via skolornas egna
hemsidor respektive på skolinspektionens hemsida: www.skolinspektionen.se
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av resultaten och kan genom tillgång av
enheternas Nulägesanalyser följa förskolornas och skolornas analyser av sin respektive
resultat.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att i det fortsatta kvalitetsarbetet enbart använda sig
av skolinspektionens enkät och delta i GR´s genomförande av densamma de år Alingsås inte
är föremål för skolinspektionens.
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