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Resultat av Skolinspektionens skolenkät vårterminen 2020
Ärendebeskrivning
Varje år deltar kultur- och utbildningsförvaltningen i Göteborgsregionens (GR)
regiongemensamma elevenkät för gymnasiestuderande. Under våren 2020 har
Skolinspektionen genomfört en skolenkät bland eleverna i årskurs två. Då Skolinspektionens
enkätfrågor och upplägg är snarlik GR:s elevenkät beslutade förvaltningen att endast
genomföra Skolinspektionens enkät för att undvika att eleverna skulle belastas med flera
enkäter med samma syfte.
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten
används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen
och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.
Skolinspektionens genomförda skolenkät är uppdelad per skolenhet och avser sektor 2, 3, 4
och 6.
Sektor 1 inkluderar Gymnasiesärskolan och sektor 5 inkluderar IM-programmen och
Restaurangprogrammet och är ej med i denna redovisning)
Förvaltningens yttrande
I enkätresultatet framkommer att 297 elever av 339 möjliga i årskurs två har svarat på
enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens om 87,6 %. Motsvarande svarsfrekvens för senaste
GR-enkäten från 2019 låg på 87,8%.
Förvaltningen har analyserat skolenkätens resultat. Det framkommer bland annat att
Alströmergymnasiets genomsnittliga resultat avviker marginellt inom de olika
ämnesområdena och att det finns små skillnader i resultatet jämfört med GR-enkätens utfall
2019. Områden som utifrån svaren kommer att prioriteras är olika beroende på sektor. Det
sammanlagda indexvärdet för elevernas nöjdhet uppgår till 73 %. Tidigare års
enkätundersökningar visar på nöjdhet på 71 % 2018 och 74% nöjdhet 2019.
Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer och program. Dessutom kommer en
fördjupad analys genomföras på varje medverkande sektor utifrån en uppdelning på flickor
och pojkar.
Respektive rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Återrapporteringen av skolenkätens resultat godkänns.
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Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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