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Enheter

Djurängsskolan
Djurängsskolan är en F-6-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Djurängen i centralorten 
Kalmar.

Falkenbergsskolan
Falkenbergsskolan är en F-9-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger på Falkenberg i södra 
delen av centralorten Kalmar.

Funkaboskolan
Funkaboskolan är en F-9-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheter ligger i Funkabo i centralorten 
Kalmar.

Förskolan Björkenäs
Förskolan Björkenäs är en förskola. Enheten ligger i 
Björkenäs i norra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Djurängen
Förskolan Djurängen är en förskola. Enheten ligger i 
Djurängen i centralorten Kalmar.

Förskolan Hagby
Förskolan Hagby är en förskola. Enheten ligger i Hagby cirka 
två och en halv mil söder om centralorten Kalmar och ingår 
i Södermöre kommundel.

Förskolan Halltorp
Förskolan Halltorp är en förskola. Enheten ligger i Halltorp 
cirka tre mil söder om centralorten Kalmar och ingår i 
Södermöre kommundel. 

Förskolan Lindeberga/Sjöängen
Förskolan Lindeberga/Sjöängen är en förskola. Enheten 
ligger i Lindsdal cirka en mil norr om centralorten Kalmar.

Förskolan Lindö
Förskolan Lindö är en förskola. Enheten ligger på Getingen 
och Norrgårdsgärdet i centralorten Kalmar.

Förskolan Ljungbyholm
Förskolan Ljungbyholm är en förskola. Enheten ligger i 
Ljungbyholm cirka två mil söder om centralorten Kalmar 
och ingår i Södermöre kommundel.

Förskolan Ljusstaden
Förskolan Ljusstaden är en förskola. Enheten ligger Enheten 
ligger i Ljusstaden i norra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Läckeby
Förskolan Läckeby är en förskola. Enheten ligger i Läckeby 
cirka två mil norr om centralorten Kalmar. Enheten är ny 
2021 och den historik som finns bygger på uppgifter från 
Åbyskolan. 

Förskolan Oxhagen Malmen
Förskolan Oxhagen Malmen är en förskola. Enheten ligger i 
Oxhagen och på Malmen i centralorten Kalmar.

Förskolan Pulpeten/Smedjan
Förskolan Pulpeten/Smedjan är en förskola. Enheten ligger i 
Lindsdal cirka en mil norr om centralorten Kalmar.

Förskolan Rinkabyholm
Förskolan Rinkabyholm är en förskola. Enheten ligger i 
Rinkabyholm cirka en mil söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Rockneby
Förskolan Rockneby är en förskola. Enheten ligger i 
Rockneby cirka två mil norr om centralorten Kalmar.

Förskolan Smedby
Förskolan Smedby är en förskola. Enheten ligger i Smedby 
cirka en mil väster om centralorten Kalmar.

Förskolan Svärdliljan
Förskolan Svärdsliljan är en förskola. Enheten ligger på 
Sandås och Stensberg i centralorten Kalmar.

Förskolan Trekanten
Förskolan Trekanten är en förskola. Enheten ligger i 
Trekanten cirka två mil väster om centralorten Kalmar.

Förskolan Trollet
Förskolan Trollet är en förskola. Enheten ligger i Berga i 
norra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Vallmon
Förskolan Vallmon är en förskola. Enheten ligger på 
Falkenberg och Tegelviken i södra delen av centralorten 
Kalmar.

Förskolan Vimpeltorpet
Förskolan Vimpeltorpet är en förskola. Enheten ligger i 
Vimpeltorpet i norra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Ögonstenen
Förskolan Ögonstenen är en förskola. Enheten ligger i 
Norrliden i norra delen av centralorten Kalmar.

Gröndalskolan
Gröndalsskolan är en F-10-grundsärskola samt bedriver 
även träningsskola och särskolefritidsverksamhet. Enheten 
ligger på Getingen i centralorten Kalmar.
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Om undersökningen

Broschyren ”Elevers och vårdnadshavares 

syn på verksamheten” är framtagen av 

förvaltningskontoret, utbildningsförvaltningen, 

för att ge en bild av hur enheterna ser ut idag. 

Avsikten är att statistiken ska ge en bild av vilka 

förutsättningar enheterna har och deras utveckling. 

Broschyren har som mål att tillhandahålla en 

gemensam bild av verkligheten vars syfte är att 

tjäna som underlag till diskussion, analys och beslut.

För mer information om broschyrens innehåll 

kontakta Peter Sunnanek på tel 0480-45 30 25  

eller peter.sunnanek@kalmar.se.

Hagbyskolan
Hagbyskolan är en F-6-skola samt bedriver även fritidsverk-
samhet. Enheten ligger i Hagby cirka två och en halv mil 
söder om centralorten Kalmar och ingår i Södermöre 
kommundel.

Halltorpsskolan
Halltorpsskolan är en F-6-skola samt bedriver även fritids-
verksamhet. Enheten ligger i Halltorp cirka tre mil söder om 
centralorten Kalmar och ingår i Södermöre kommundel.

Kalmarsundsskolan
Kalmarsundsskolan är en F-6-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Norrliden i norra delen 
av centralorten Kalmar.

Lindsdalsskolorna
Lindsdalsskolorna är en F-9-skola och bedriver även fritids-
verksamhet. Enheten ligger i Lindsdal cirka en mil norr om 
centralorten Kalmar.

Lindöskolan
Lindöskolan är en F-6-skola och bedriver även fritidsverk-
samhet. Enheten ligger på Getingen och Norrgårdsgärdet i 
centralorten Kalmar.

Ljungbyholmsskolan
Ljungbyholmsskolan är en F-6-skola och bedriver även fritids- 
verksamhet. Enheten ligger i Ljungbyholm cirka två mil 
söder om centralorten Kalmar och ingår i Södermöre 
kommundel.

Pårydsskolan
Pårydsskolan är en förskola och F-6-skola samt bedriver 
fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Påryd cirka tre 
och en halv mil söder om centralorten Kalmar och ingår i 
Södermöre kommundel.

Rinkabyholmsskolan
Rinkabyholmsskolan är en F-6-skola samt bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Rinkabyholm cirka en mil 
söder om centralorten Kalmar.

Rocknebyskolan
Rocknebyskolan är en F-6-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Rockneby cirka två mil 
norr om centralorten Kalmar.

Smedbyskolan
Smedbyskolan är en F-9-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Smedby cirka en mil 
söder om centralorten Kalmar. Enheten skapades inför 
höstterminsstart 2021 och historik bygger på uppgifter från 
tidigare skolor: Barkestorpsskolan och Dörbyskolan. 

Södermöreskolan
Södermöreskolan är en 7-9 skola. Enheten ligger i 
Ljungbyholm cirka två mil söder om centralorten Kalmar 
och ingår i Södermöre kommundel.

Tallhagsskolan
Tallhagsskolan är en 7-9 skola. Enheten ligger på 
Getingen i centralorten Kalmar. Enheten skapades inför 
höstterminsstart 2021 och historik bygger på uppgifter från 
tidigare skolors åk 7-9: Kalmarsundsskolan och Vasaskolan. 

Trekantenskolan
Trekantenskolan är en F-6-skola samt bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger i Trekanten cirka två mil 
väster om centralorten Kalmar.

Tvärskogsskolan
Tvärskogsskolan är en förskola och F-3-skola samt bedriver 
fritidshemsverksamhet. Enheten ligger i Tvärskog cirka två 
och en halv mil söder om centralorten Kalmar och ingår i 
Södermöre kommundel.

Vasaskolan
Vasaskolan är en F-6-skola och bedriver även 
fritidsverksamhet. Enheten ligger på Sandås i centralorten 
Kalmar.

Åbyskolan
Åbyskolan är en F-6-skola och bedriver även fritidsverk-
samhet. Enheten ligger i Läckeby cirka två mil norr om 
centralorten Kalmar.



4

Elevenkät årskurs 7-9 
Kommunnivå ..................................................................................  8–10

Kommun i jämförelse med riket...............................................  2–17

Falkenbergsskolan ......................................................................18–19

Funkaboskolan .............................................................................20–21

Lindsdalsskolorna .......................................................................22–23

Smedbyskolan ..............................................................................24–25

Södermöreskolan ........................................................................26–27

Tallhagsskolan ..............................................................................28–29

Elevenkät årskurs 4-6 
Kommunnivå ................................................................................32–33

Kommun i jämförelse med riket.............................................34–36

Djurängsskolan ................................................................................... 38

Falkenbergsskolan ............................................................................. 39

Funkaboskolan .................................................................................... 40

Hagbyskolan ........................................................................................ 41

Halltorpsskolan ................................................................................... 42

Kalmarsundsskolan ............................................................................ 43

Lindsdalsskolorna .............................................................................. 44

Lindöskolan .......................................................................................... 45

Ljungbyholmsskolan ......................................................................... 46

Pårydsskolan ........................................................................................ 47

Rinkabyholmsskolan ......................................................................... 48

Rocknebyskolan .................................................................................. 49

Smedbyskolan ..................................................................................... 50

Trekantenskolan ................................................................................. 51

Vasaskolan ............................................................................................ 52

Åbyskolan .............................................................................................. 53

Elevenkät årskurs F-3
Kommunnivå ................................................................................56–57

Djurängsskolan ................................................................................... 58

Falkenbergsskolan ............................................................................. 59

Funkaboskolan .................................................................................... 60

Hagbyskolan ........................................................................................ 61

Halltorpsskolan ................................................................................... 62

Kalmarsundsskolan ............................................................................ 63

Lindsdalsskolorna .............................................................................. 64

Lindöskolan .......................................................................................... 65

Ljungbyholmsskolan  ........................................................................ 66

Pårydsskolan ........................................................................................ 67

Rinkabyholmsskolan ......................................................................... 68

Rocknebyskolan  ................................................................................. 69

Smedbyskolan ..................................................................................... 70

Trekantenskolan ................................................................................. 71

Tvärskogsskolan .................................................................................. 72

Vasaskolan ............................................................................................ 73

Åbyskolan  ............................................................................................. 74

Fritidshemsenkät
Kommunnivå ....................................................................................... 78

Djurängsskolan ................................................................................... 80

Falkenbergsskolan ............................................................................. 80

Funkaboskolan .................................................................................... 81

Hagbyskolan ........................................................................................ 81

Halltorpsskolan ................................................................................... 82

Kalmarsundsskolan  ........................................................................... 82

Lindsdalsskolorna .............................................................................. 83

Lindöskolan .......................................................................................... 83

Ljungbyholmsskolan  ........................................................................ 84

Pårydsskolan ........................................................................................ 84

Rinkabyholmsskolan ......................................................................... 85

Rocknebyskolan  ................................................................................. 85

Smedbyskolan ..................................................................................... 86

Trekantenskolan ................................................................................. 86

Tvärskogsskolan .................................................................................. 87

Vasaskolan ............................................................................................ 87

Åbyskolan  ............................................................................................. 88

Vårdnadshavare grundskola
Kommunnivå ....................................................................................... 92

Kommun i jämförelse med riket  ................................................... 93

Djurängsskolan ................................................................................... 94

Falkenbergsskolan ............................................................................. 95

Funkaboskolan .................................................................................... 96

Hagbyskolan ........................................................................................ 97

Halltorpsskolan ................................................................................... 98

Kalmarsundsskolan  ........................................................................... 99

Lindsdalsskolorna ............................................................................100

Lindöskolan ........................................................................................101

Ljungbyholmsskolan  ......................................................................102

Pårydsskolan ......................................................................................103

Rinkabyholmsskolan .......................................................................104

Rocknebyskolan  ...............................................................................105

Smedbyskolan ...................................................................................106

Södermöreskolan .............................................................................107

Tallhagsskolan ...................................................................................108

Trekantenskolan ...............................................................................109

Tvärskogsskolan  ...............................................................................110

Vasaskolan ..........................................................................................111

Åbyskolan  ...........................................................................................112

Innehåll



5

Vårdnadshavare förskoleklass
Kommunnivå .....................................................................................116

Kommun i jämförelse med riket  .................................................116

Djurängsskolan .................................................................................117

Falkenbergsskolan ...........................................................................117

Funkaboskolan ..................................................................................118

Hagbyskolan ......................................................................................118

Halltorpsskolan .................................................................................119

Kalmarsundsskolan  .........................................................................119

Lindsdalsskolorna ............................................................................120

Lindöskolan ........................................................................................120

Ljungbyholmsskolan  ......................................................................121

Pårydsskolan ......................................................................................121

Rinkabyholmsskolan .......................................................................122

Rocknebyskolan ................................................................................122

Smedbyskolan ...................................................................................123

Trekantenskolan ...............................................................................123

Tvärskogsskolan  ...............................................................................124

Vasaskolan ..........................................................................................124

Åbyskolan  ...........................................................................................125

Vårdnadshavare fritidshem
Kommunnivå .....................................................................................128

Kommun i jämförelse med riket  .................................................128

Djurängsskolan .................................................................................129

Falkenbergsskolan ...........................................................................129

Funkaboskolan ..................................................................................130

Hagbyskolan ......................................................................................130

Halltorpsskolan .................................................................................131

Kalmarsundsskolan  .........................................................................131

Lindsdalsskolorna ............................................................................132

Lindöskolan ........................................................................................132

Ljungbyholmsskolan  ......................................................................133

Pårydsskolan ......................................................................................133

Rinkabyholmsskolan .......................................................................134

Rocknebyskolan  ...............................................................................134

Smedbyskolan ...................................................................................135

Trekantenskolan ...............................................................................135

Tvärskogsskolan  ...............................................................................136

Vasaskolan ..........................................................................................136

Åbyskolan  ...........................................................................................137

Vårdnadshavare förskola
Kommunnivå .....................................................................................140

Förskolan Björkenäs ........................................................................141

Förskolan Djurängen  ......................................................................141

Förskolan Hagby ...............................................................................142

Förskolan Halltorp  ...........................................................................142

Förskolan Lindeberga-Sjöängen  ................................................143

Förskolan Lindö  ................................................................................143

Förskolan Ljungbyholm .................................................................144

Förskolan Ljusstaden ......................................................................144

Förskolan Läckeby  ...........................................................................145

Förskolan Oxhagen-Malmen  .......................................................145

Förskolan Pulpeten-Smedjan  ......................................................146

Förskolan Påryd (Pårydsskolan)  ..................................................146

Förskolan Rinkabyholm .................................................................147

Förskolan Rockneby ........................................................................147

Förskolan Smedby  ...........................................................................148

Förskolan Svärdsliljan .....................................................................148

Förskolan Trekanten ........................................................................149

Förskolan Trollet  ...............................................................................149

Förskolan Tvärskog (Tvärskogsskolan)  .....................................150

Förskolan Vallmon  ...........................................................................150

Förskolan Vimpeltorpet  .................................................................151

Förskolan Ögonstenen ...................................................................151

Förklaring till ”Elever och 

vårdnadshavares syn på verksamheten” .................... 152–153





Elevenkät
Årskurs 7-9



8

Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Killar

Total svarsfrekvens 76 % – killar 49,6 %

tjejer 46,3 % – Annat kön/vill ej ange 4,1 %Kommunnivå 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

79 %
71 %
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Total svarsfrekvens 76 % – killar 49,6 %

tjejer 46,3 % – Annat kön/vill ej ange 4,1 %

Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Tjejer

Kommunnivå 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

79 %
69 %
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I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får jag lära mig 
att argumentera 

för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... finns det 
elever som jag 
är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

57%

46%

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... pratar vi om jämställdhet 
mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Annat kön/vill ej ange

Kommunnivå 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Jag...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... får för lite 
utmanande arbets-

uppgifter i skolan

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... har studiero
på lektionerna

... tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

0

50

Total svarsfrekvens 76 % – killar 49,6 %

tjejer 46,3 % – Annat kön/vill ej ange 4,1 %
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Jag...

Nöjdhet

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... har studiero
på lektionerna

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

78 %
69 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

I min skola...

Lärarna i min skola...

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9
Killar – kommun
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Jag...

Nöjdhet

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... har studiero
på lektionerna

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

75 %
63 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

I min skola...

Lärarna i min skola...

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9
Killar – riket
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Jag...

Nöjdhet

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... har studiero
på lektionerna

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

I min skola...

Lärarna i min skola...

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Tjejer – kommun

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9

74 %
64 %
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Jag...

Nöjdhet

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... har studiero
på lektionerna

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

73 %
64 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

I min skola...

Lärarna i min skola...

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer – riket

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9
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Jag...

I min skola...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... får för lite 
utmanande arbets-

uppgifter i skolan

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

48 %
43 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... har studiero
på lektionerna

... tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Trygghet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

Annat kön/vill ej ange – kommun

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9
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Jag...

I min skola...

Skolarbetet...

På lektionerna...

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

... får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig 
att jag ska göra 
mitt bästa

... får för lite 
utmanande arbets-

uppgifter i skolan

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det 
personal som 
jag är rädd för

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... har studiero
på lektionerna

... tycker det är svårt att veta 
vad jag ska klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är studiero 
på lektionerna

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

55 %
43 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Trygghet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

De vuxna på skolan reagerar om de får
 reda på att en elev blivit kränkt

Annat kön/vill ej ange – riket

Kommun i jämförelse med riket – Åk 9
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

75 %
62 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Falkenbergsskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar

Total svarsfrekvens 84 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

83 %

71 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Falkenbergsskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer

Total svarsfrekvens 84 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

92 % 92 %100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Funkaboskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar

Total svarsfrekvens 67 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

99 %
93 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Funkaboskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer

Total svarsfrekvens 67 %



22

Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

84 %

71 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Lindsdalsskolorna 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar

Total svarsfrekvens 64 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

83 %
76 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Lindsdalsskolorna 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer

Total svarsfrekvens 64 %



24

Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

80 %
62 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Smedbyskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar

Total svarsfrekvens 89 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

68 %
59 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Smedbyskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer

Total svarsfrekvens 89 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

75 %
65 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Södermöreskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar

Total svarsfrekvens 83 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

66 %

49 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Södermöreskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer

Total svarsfrekvens 83 %
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

72 %
64 %

100

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Total svarsfrekvens 77 %Tallhagsskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

0

50

Killar
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Jag...

I min skola...

Trygghet...

Skolarbetet...

På lektionerna...

Nöjdhet

I min skola...

Lärarna i min skola...

... kan nå kunskapskraven i
skolan om jag försöker

... respekterar elever och
lärare varandra

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

... finns det extrauppgifter för
de som hinner och vill ha det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... respekterar vi
varandras olikheter

Jag känner mig 
trygg på skolan

... förklarar vad vi ska göra i 
skolarbetet så att jag förstår

... får för lite utmanande
arbetstuppgifter i skolan

... får jag lära mig att 
argumentera för min sak

... ger killar och tjejer 
samma förutsättningar 

... kan få extra-
undervisning om jag 
skulle behöva det

... finns det elever 
som jag är rädd för

Jag trivs iskolan

...får jag öva på 
att göra etiska 
ställningstaganden

... förväntar sig att 
jag ska göra mitt 
bästa

... har studiero
på lektionerna

... pratar vi 
om mänskliga 

rättigheter

Min skola arbetar
aktivt med att 

förhindra kränkande 
behandling

... följer eleverna 
de ordningsregler 

som finns

... uppmuntrar oss 
att reflektera över 

vad vi hör och läser

... vet vad jag behöver 
för att nå kunskaps-
kraven i skolan

... finns det personal 
som jag är rädd för

Jag trivs med min lärare

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

76 %
69 %

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

... förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla 
ämnen

... tycker det är svårt 
att veta vad jag ska 

klara av i skolan

... pratar vi om 
jämställdhet 

mellan könen

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

... är vi elever med 
och påverkar vår 
skolmiljö

... får mig att tro på mig 
själv i mitt skolarbete

... är vi elever med 
och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha

... ser till att det är 
studiero på lektionerna

Total svarsfrekvens 77 %Tallhagsskolan 7-9

... är intressant

... är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter

... stimulerar mig att lära mig mer

... stör andra elever ordningen
i klassrummet

... är roligt

... får vi diskutera
och debattera
olika frågor

... är för svårt för mig

... har vi elever 
inflytande över

undervisningens
innehåll

Tjejer





Elevenkät
Årskurs 4-6
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Killar Tjejer

Kommunnivå 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

92 %
87 %

100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

92 %
84 %

100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Total svarsfrekvens 89 % – killar 47,2 %
tjejer 50,2 % – Annat kön/vill ej ange 2,6 %
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Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

76 %
67 %

100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

Kommunnivå 4-6
Annat kön/vill ej ange

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för
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Killar – kommun Killar – riket

Kommun i jämförelse med riket – Åk 5

Trygghet Trygghet

Förutsättningar Förutsättningar

Nöjdhet Nöjdhet

Mina lärare... Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag är nöjd med min skola som helhet Jag är nöjd med min skola som helhet

92 %
85 %

100 100

0 0

50 50

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordningsreglerna på skolan följs ... ser till att ordningsreglerna på skolan följs

... är rättvisa mot 
oss elever

... är rättvisa mot 
oss elever

I min skola... I min skola...... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för
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Tjejer – kommun Tjejer – riket

Kommun i jämförelse med riket – Åk 5

Trygghet Trygghet

Förutsättningar Förutsättningar

Nöjdhet Nöjdhet

Mina lärare... Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag är nöjd med min skola som helhet Jag är nöjd med min skola som helhet

86 %
90 %100 100

0 0

50 50

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordningsreglerna på skolan följs ... ser till att ordningsreglerna på skolan följs

... är rättvisa mot 
oss elever

... är rättvisa mot 
oss elever

I min skola... I min skola...... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för



36

Annat kön/vill ej ange – kommun Annat kön/vill ej ange – riket

Kommun i jämförelse med riket – Åk 5

Trygghet Trygghet

Förutsättningar Förutsättningar

Nöjdhet Nöjdhet

Mina lärare... Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Jag är nöjd med min skola som helhet

Antalet svar understiger åtta och redovisas därför inte.

Jag är nöjd med min skola som helhet

66 %

100 100

0 0

50 50

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordningsreglerna på skolan följs ... ser till att ordningsreglerna på skolan följs

... är rättvisa mot 
oss elever

... är rättvisa mot 
oss elever

I min skola... I min skola...... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

73 %
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Killar Tjejer

Djurängsskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

86 %
80 %

100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100 %

89 %100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

Falkenbergsskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

95 % 93 %100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

90 % 90 %100

0

50

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Total svarsfrekvens 91 %
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90 %88 % 85 %
77 %

Killar Tjejer

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Funkaboskolan 4-6

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 88 %
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Killar Tjejer

Hagbyskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

97 %
84 % 89 %84 %

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 81 %
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95 %91 % 83 %80 %

Killar Tjejer

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Halltorpsskolan 4-6

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 97 %
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Killar Tjejer

Kalmarsundsskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

93 %94 %
89 %

83 %
100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 82 %
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93 %94 %
88 %91 %

Killar Tjejer

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Lindsdalsskolorna 4-6

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 77 %
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Killar Tjejer

Lindöskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100 %
90 % 90 %

76 %
100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

Total svarsfrekvens 98 %
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Killar Tjejer

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Ljungbyholmsskolan 4-6

0

50

0

50

91 %
78 %

77 %

64 %

Total svarsfrekvens 92 %
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Killar Tjejer

Pårydsskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

100 %

76 %
79 %

78 %

Total svarsfrekvens 90 %
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Killar Tjejer

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Rinkabyholmsskolan 4-6

0

50

0

50

99 % 98 % 99 % 100 %

Total svarsfrekvens 94 %
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Killar Tjejer

Rocknebyskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

95 %
79 %

88 % 80 %

Total svarsfrekvens 93 %
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Killar Tjejer

Smedbyskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

85 %
79 %

92 % 88 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

Trekantenskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

74 % 73 %
77 %

73 %

Total svarsfrekvens 93 %
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Killar Tjejer

Vasaskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

94 % 90 % 93 %
86 %

Total svarsfrekvens 90 %
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Killar Tjejer

Åbyskolan 4-6

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet

Förutsättningar

Nöjdhet

Mina lärare...

Skolarbetet 
är intressant

... hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det

Jag vet vem på skolan jag kan prata 
med om någon varit elak mot en elev

Skolarbetet 
är roligt

Jag har studiero 
på lektionerna

Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer

... förklarar vad vi ska 
göra i skolarbetet  
så att jag förstår

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag kan få svårare 
uppgifter om jag vill

... ger killar och 
tjejer samma 

förutsättningar

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 

varit elak mot en elev

Skolarbetet är för 
svårt för mig

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola som helhet

100

Jag skulle rekommendera min skola

Jag kan nå kunskapskraven i 
skolan om jag försöker

... ser till att ordnings-
reglerna på skolan följs

Jag trivs i skolan

... är rättvisa mot 
oss elever

Jag trivs med 
min lärare

I min skola... ... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter

... respekterar vi 
varandra

... finns det vuxna 
som jag är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

0

50

0

50

91 %
86 %

100 % 100 %

Total svarsfrekvens 100 %





Elevenkät
Årskurs F-3
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Killar Tjejer

Kommunnivå F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Total svarsfrekvens 93 % – killar 48,8 %
tjejer 50,6 % – Annat kön/vill ej ange 0,6 %

99 % 93 %
99 % 97 %
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Annat kön/vill ej ange

Kommunnivå F-3

I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet...

Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

... är roligt... är för svårt för mig

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
min skola

100 % 100 %
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Killar Tjejer

Djurängsskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

97 %

83 %

100 % 90 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

Falkenbergsskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

97 % 94 %
100 % 98 %

Total svarsfrekvens 93 %
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Killar Tjejer

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Funkaboskolan F-3

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

0 0

50 50

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

99 %
89 %

99 % 98 %

Total svarsfrekvens 92 %
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Killar Tjejer

Hagbyskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

0 0

50 50

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

98 % 88 %
98 % 95 %

Total svarsfrekvens 83 %
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Killar Tjejer

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Halltorpsskolan F-3

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 % 95 % 100 % 93 %

Total svarsfrekvens 80 %
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Killar Tjejer

Kalmarsundsskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

94 %
99 % 98 %97 %

Total svarsfrekvens 80 %
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Killar Tjejer

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Lindsdalsskolorna F-3

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

99 % 92 % 99 % 93 %

Total svarsfrekvens 94 %
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Killar Tjejer

Lindöskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

99 % 89 %
99 % 100 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Ljungbyholmsskolan F-3

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

91 % 92 %
100 % 98 %

Total svarsfrekvens 86 %
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Killar Tjejer

Pårydsskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 %

78 %

100 %

85 %

Total svarsfrekvens 87 %
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Killar Tjejer

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

Rinkabyholmsskolan F-3

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 % 97 % 98 % 100 %

Total svarsfrekvens 99 %
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Killar Tjejer

Rocknebyskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 % 96 % 100 % 92 %

Total svarsfrekvens 99 %
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Killar Tjejer

Smedbyskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

96 % 96 %
100 % 98 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

Trekantenskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

97 % 97 % 97 % 98 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Killar Tjejer

Tvärsskogsskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 % 100 % 93 %100 %

Total svarsfrekvens 97 %
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Killar Tjejer

Vasaskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

95 %
91 %

100 % 97 %

Total svarsfrekvens 94 %
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Killar Tjejer

Åbyskolan F-3

I min skola... I min skola...

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... finns det extrauppgifter 
när man är klar

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... är vi elever med 
och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter

... respekterar 
vi varandra

... respekterar 
vi varandra

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... finns det 
vuxna som jag 

är rädd för

... följer eleverna de ordningsregler som finns ... följer eleverna de ordningsregler som finns

... finns det elever 
som jag är rädd för

... finns det elever 
som jag är rädd för

Trygghet... Trygghet...

Skolarbetet... Skolarbetet...

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata
med om någon varit elak mot en elev

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag känner mig 
trygg på skolan

Jag trivs iskolan Jag trivs iskolan

Jag trivs med min lärare Jag trivs med min lärare

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

De vuxna på skolan
reagerar om de får 
reda på att en elev 

blivit kränkt

... är intressant ... är intressant

... är roligt ... är roligt... är för svårt för mig ... är för svårt för mig

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

Jag är nöjd med min skola 
som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
min skola

Jag skulle rekommendera 
min skola

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

De vuxna på 
skolan ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ... gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

100 % 100 % 100 % 100 %

Total svarsfrekvens 100 %
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Elevenkät
Fritidshem 



78

Killar

Tjejer

Annat kön/vill ej ange

Andel av svaren 49,9 %

Andel av svaren 49,2 %

Andel av svaren 0,9 %

Kommunnivå Fritidshem

Nöjdhet

Nöjdhet

Nöjdhet

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt 
fritidshem som helhet

100

100

100

0

0

0

50

50

50

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt fritidshem

Jag

Jag

Jag

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan 
arbeta med 

skolarbete på 
fritidshemmet

... kan 
arbeta med 

skolarbete på 
fritidshemmet

... kan 
arbeta med 

skolarbete på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

88 %

99 %

97 %

90 %

96 %

94 %
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Killar

Killar

Tjejer

Tjejer

Djurängsskolan Fritidshem

Falkenbergsskolan Fritidshem

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag

Jag

Jag

Jag

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

100 %

100 %97 %

92 % 93 %

100 %
95 %

80 %
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Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

99 %

94 %92 %

98 % 97 %

97 %95 %

91 %

Killar

Killar

Tjejer

Tjejer

Hagbyskolan Fritidshem

Funkaboskolan Fritidshem

Jag

Jag

Jag

Jag

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet
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Killar Tjejer

Halltorpsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Kalmarsundsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

100 %

99 %97 %

100 % 93 %

97 %93 %

93 %
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Killar Tjejer

Lindsdalsskolorna Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Lindöskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

100 %

100 %
96 %

99 %
92 %

99 %
94 %

92 %

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet
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Killar Tjejer

Ljungbyholmsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Pårydsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

100 %

90 %
90 %

97 % 96 %

70 %

89 %

95 %
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Killar Tjejer

Rinkabyholmsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Rocknebyskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

99 %

98 %97 %

100 % 99 %

93 %97 %

98 %
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Killar Tjejer

Smedbyskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Trekantenskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

95 %

98 %100 %

97 % 96 %

98 %98 %

96 %
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Killar Tjejer

Tvärsskogsskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Killar Tjejer

Vasaskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

Nöjdhet

NöjdhetNöjdhet

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100

100100

100

0

00

0

50

5050

50

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

Jag skulle rekommendera mitt f-hem

100 %

99 %94 %

100 % 100 %

96 %96 %

100 %



88

Killar Tjejer

Åbyskolan Fritidshem

Jag Jag... trivs på fritidshemmet ... trivs på fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... känner 
mig trygg på 
fritidshemmet

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... tycker att killar 
och tjejer får samma 

förutsättningar

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... trivs med 
de vuxna på 
fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan arbeta med 
skolarbete på 

fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan påverka 
vad vi gör på 
fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

... kan välja på många 
olika saker att göra på 

fritidshemmet

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt f-hem som helhetJag är nöjd med mitt f-hem som helhet

100100

00

5050

Jag skulle rekommendera mitt f-hemJag skulle rekommendera mitt f-hem

99 %100 % 97 %96 %
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Enkät 
vårdnadshavare 
grundskola



92

Total svarsfrekvens 50 %

Vårdnadshavare grundskola – kommun

Kommun i jämförelse med riket

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

91 % 90 %
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Vårdnadshavare grundskola – riket

Kommun i jämförelse med riket

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

87 % 85 %
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Total svarsfrekvens 83 %

Vårdnadshavare grundskola

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

97 % 98 %

Djurängsskolan
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Total svarsfrekvens 30 %

Vårdnadshavare grundskola

Falkenbergsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

94 % 91 %



96

Vårdnadshavare grundskola

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

94 % 93 %

Funkaboskolan Total svarsfrekvens 46 %
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Vårdnadshavare grundskola

Hagbyskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

92 % 88 %

Total svarsfrekvens 36 %
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Vårdnadshavare grundskola

Halltorpsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

96 % 96 %

Total svarsfrekvens 40 %
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Vårdnadshavare grundskola

Kalmarsundsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

93 % 92 %

Total svarsfrekvens 36 %
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Vårdnadshavare grundskola

Lindsdalsskolorna

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

91 % 90 %

Total svarsfrekvens 36 %
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Vårdnadshavare grundskola

Lindöskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

96 % 94 %

Total svarsfrekvens 86 %
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Vårdnadshavare grundskola

Ljungbyholmsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

90 % 90 %

Total svarsfrekvens 70 %
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Vårdnadshavare grundskola

Pårydsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

90 % 86 %

Total svarsfrekvens 76 %
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Vårdnadshavare grundskola

Rinkabyholmsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

96 %
86 %

Total svarsfrekvens 67 %
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Vårdnadshavare grundskola

Rocknebyskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

95 %
86 %

Total svarsfrekvens 88 %
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Vårdnadshavare grundskola

Smedbyskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

87 % 85 %

Total svarsfrekvens 83 %
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Vårdnadshavare grundskola

Södermöreskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

68 %

86 %

Total svarsfrekvens 38 %
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Vårdnadshavare grundskola

Tallhagsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

77 %
73 %

Total svarsfrekvens 43 %
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Vårdnadshavare grundskola

Trekantenskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

86 % 86 %

Total svarsfrekvens 62 %
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Vårdnadshavare grundskola

Tvärsskogsskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

100 %

86 %

Total svarsfrekvens 59 %
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Vårdnadshavare grundskola

Vasaskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

92 % 86 %

Total svarsfrekvens 59 %
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Vårdnadshavare grundskola

Åbyskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Trygghet och trivsel Kunskap och lärande

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn får den hjälp  
som hon/han behöver för att  

nå kunskapskraven

Jag vet vad mitt barn behöver kunna 
för att nå kunskapskraven i skolan

Jag upplever att eleverna i mitt barns 
klass respekterar varandras olikheter

På utvecklingssamtalen får jag veta 
hur mitt barn utvecklas socialt

Mitt barn uppger 
ofta att det är svårt 
att arbeta i klass-
rummet för att det är 
så hög ljudnivå

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Jag behöver 
mer information 
från skolan om 
vad mitt barn 
ska klara av i 
skolarbetet

Jag upplever att 
mitt barns skola 
arbetar aktivt 
med att förhindra 
kränkande 
behandling

På utvecklings-
samtalen får 
jag tydlig 
information 
om mitt barns 
kunskaps-
utveckling

Jag upplever att 
mitt barn har 

studiero under 
lektionerna

Jag upplever att mitt 
barns klasslärare/
mentor ger killar 

och tjejer samma 
förutsättningar

När mitt barn 
har lärt sig något 

nytt i skolan vill 
hon/han lära sig 

mer om det
Det finns 

personal på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Jag upplever 
att frågor om 

livsstil och hälsa 
är viktiga på mitt 

barns skola

I mitt barns skola 
bemöter elever och 
personal varandra 
med respekt

Mitt barns klass-
lärare/mentor väcker 
mitt barns intresse 
för skolarbetet

Undervisningen 
i skolan passar 
mitt barns sätt 
att lära sig

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Efter utvecklings-
samtalet vet jag 
hur skolan ska 
arbeta med mitt 
barns kunskaps-
utveckling

Jag upplever att mitt barns klasslärare/
mentor säger till dem som stör på lektionerna

Skolan har informerat sig om hur jag 
upplever mitt barns skol- och livssituation

I mitt barns skola 
framgår det tydligt 

att kränkande 
behandling inte 

accepteras

Mitt barns klass-
lärare/mentor 

informerar mig om 
vad som ska göras i 

skolarbetet

Undervisningen 
i skolan väcker 

mitt barns  
lust att lära

Det finns elever 
på skolan som 

mitt barn är 
rädd för

Jag upplever att 
elevhälsoarbetet 

på skolan är 
tillräckligt utifrån 
mitt barns behov

98 %
86 %

Total svarsfrekvens 54 %
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Enkät 
vårdnadshavare 
förskoleklass
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Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass – kommun Vårdnadshavare förskoleklass – riket

Kommun i jämförelse med riket

95 % 95 % 92 %94 %
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Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Djurängsskolan Falkenbergsskolan

100 % 100 %
94 % 94 %100

0

50
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Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Funkaboskolan Hagbyskolan

100 % 98 % 94 %
100 %
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Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Halltorpsskolan Kalmarsundsskolan

100 % 100 %
96 % 93 %
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Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Lindsdalsskolorna Lindöskolan

94 %
98 % 97 %98 %
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Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Ljungbyholmsskolan Pårydsskolan

93 % 90 % 88 % 86 %
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Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Rinkabyholmsskolan Rocknebyskolan

98 % 96 % 95 %98 %
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Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Smedbyskolan Trekantenskolan

84 % 85 %

91 % 96 %



124

Kunskap och lärande Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Vårdnadshavare förskoleklass Vårdnadshavare förskoleklass

Tvärsskogsskolan Vasaskolan

75 % 75 %

100 %100 %
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Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns  
skola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns skola

Kunskap och lärande

Jag upplever att mitt barn har svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 

för att det är så hög ljudnivå

Mitt barn känner 
sig tryggt i skolan

Jag upplever att mitt 
barns skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling

Mitt barn får den 
hjälp som hon/
han behöver för att 
kunna följa med i 
undervisningen

Jag vet vem jag kan 
vända mig till på 
skolan om jag får 
reda på att en elev 
blivit kränkt

Mitt barn behöver 
mer hjälp än skolan 
ger henne/honom

När mitt barn har 
lärt sig något nytt i 
förskoleklassen vill 

hon/han lära sig 
mer om det

Jag upplever 
att mitt barn 

har arbetsro i 
förskoleklassen

Undervisningen i förskoleklassen 
passar mitt barns sätt att lära sig

I mitt barns skola framgår det tydligt att 
kränkande behandling inte accepteras

Undervisningen 
i förskoleklassen 

väcker mitt barns 
lust att lära

Mitt barns lärare 
väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet

Trygghet och trivsel

Jag upplever att mitt barns 
lärare säger till dem som stör

Det finns personal på skolan 
som mitt barn är rädd för

Det finns elever på 
skolan som mitt 
barn är rädd för

Skolan har 
informerat sig om 

hur jag upplever 
mitt barns skol- 

och livssituation

Vårdnadshavare förskoleklass

Åbyskolan

100 % 100 %





Enkät 
vårdnadshavare 
fritidshem
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NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

00

5050

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Det finns 
möjlighet 

till vila och 
avskildhet på 

mitt barns 
fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Vårdnadshavare fritidshem – kommun Vårdnadshavare fritidshem – riket

Kommun i jämförelse med riket

94 % 94 %
85 %87 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Djurängsskolan Falkenbergsskolan

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

98 % 98 % 93 % 92 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Funkaboskolan Hagbyskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

00

5050

94 % 93 %

76 %75 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Halltorpsskolan Kalmarsundsskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

0 0

50 50

100 % 100 %
94 % 94 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Lindsdalsskolorna Lindöskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

00

5050

95 % 94 % 98 %99 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Ljungbyholmsskolan Pårydsskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

0 0

50 50

93 % 91 % 95 %
100 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Rinkabyholmsskolan Rocknebyskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

00

5050

96 % 96 %
100 %99 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Smedbyskolan Trekantenskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

0 0

50 50

79 % 81 %

98 % 98 %
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Vårdnadshavare fritidshem Vårdnadshavare fritidshem

Tvärsskogsskolan Vasaskolan

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

00

5050

94 % 94 % 93 %94 %
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Vårdnadshavare fritidshem

Åbyskolan

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
fritidshem som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns fritidshem

Lek och skapande får stort 
utrymme på mitt barns fritidshem

Jag hålls 
informerad 
om verk-
samheten på 
mitt barns 
fritidshem

Jag är nöjd 
med det 

inflytande jag 
som vårdnads-

havare har 
på mitt barns 

fritidshem

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande

Pedagogisk verksamhet

0

50

100 % 100 %





Enkät 
vårdnadshavare 
förskola
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Vårdnadshavare förskola

Kommunnivå

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 95 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

0

50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

94 % 93 %
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Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare förskola

Björkenäs Djurängen

Trivsel och bemötande Trivsel och bemötande

Information och kommunikation Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 134 %

Total svars-
frekvens 103 %

Nöjdhet NöjdhetMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100 100

0 0

50 50

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

94 % 94 % 97 % 95 %
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Vårdnadshavare förskolaVårdnadshavare förskola

HalltorpHagby

Trivsel och bemötandeTrivsel och bemötande

Information och kommunikationInformation och kommunikation

Pedagogisk verksamhetPedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 64 %

Total svars-
frekvens 84 %

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100100

00

5050

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

97 % 98 %
84 %86 %
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Vårdnadshavare förskolaVårdnadshavare förskola

LindöLindeberga-Sjöängen

Trivsel och bemötandeTrivsel och bemötande

Information och kommunikationInformation och kommunikation

Pedagogisk verksamhetPedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 114 %

Total svars-
frekvens 76 %

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100100

00

5050

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

95 % 95 % 91 % 89 %
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Vårdnadshavare förskolaVårdnadshavare förskola

LjusstadenLjungbyholm

Trivsel och bemötandeTrivsel och bemötande

Information och kommunikationInformation och kommunikation

Pedagogisk verksamhetPedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 87 %

Total svars-
frekvens 83 %

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

00

5050

88 % 87 % 94 %95 %



145

Vårdnadshavare förskolaVårdnadshavare förskola

Oxhagen-MalmenLäckeby

Trivsel och bemötandeTrivsel och bemötande

Information och kommunikationInformation och kommunikation

Pedagogisk verksamhetPedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 78 %

Total svars-
frekvens 102 %

NöjdhetNöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheterMörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

00

5050

83 %
98 %

82 %
98 %
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Vårdnadshavare förskola

Påryd

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 65 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

84 % 84 %

Vårdnadshavare förskola

Pulpeten-Smedjan

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 99 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

96 % 96 %
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Vårdnadshavare förskola

Rinkabyholm

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 121 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

98 %99 %

Vårdnadshavare förskola

Rockneby

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 92 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

91 % 88 %
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Vårdnadshavare förskola

Svärdsliljan

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 90 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

95 % 95 %

Vårdnadshavare förskola

Smedby

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 99 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

94 % 90 %
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Vårdnadshavare förskola

Trekanten

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 103 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

91 %94 %

Vårdnadshavare förskola

Trollet

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 75 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

95 % 95 %
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Vårdnadshavare förskola

Vallmon

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 105 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

93 % 90 %

Vårdnadshavare förskola

Tvärsskog

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 33 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

88 %

81 %
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Vårdnadshavare förskola

Vimpeltorpet

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 119 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

89 %92 %

Vårdnadshavare förskola

Ögonstenen

Trivsel och bemötande

Information och kommunikation

Pedagogisk verksamhet

Jag upplever att jag får fortlöpande information 
om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en 
bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på 
förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att 
förskolan tar hänsyn 
till den information 
jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets 
mående, familjesituation 
eller utveckling)

Jag upplever att 
mitt barn får ett 
tillräckligt stöd 
på förskolan

Jag upplever att förskole-
personalen arbetar för 
att barnen ska utveckla 
respekt för varandra

Jag upplever att jag 
fick tydlig information 
om hur det går för mitt 
barn på förskolan under 
utvecklingssamtalet

Jag upplever att mitt 
barns känslomässiga 
behov (som t.ex. behov 
av tröst, närhet och 
bekräftelse) tillgodoses 
på förskolan

Jag upplever att det är 
tydligt att kränkande 
behandling inte 
accepteras på förskolan

Jag upplever att 
mitt barn lär sig 

mycket på förskolan

Jag upplever  
att barnen blir 

”sedda och hörda” av 
förskolepersonalen

Jag upplever att 
förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. 
stor personalomsättning, 

svårt att få vikarier)

Jag upplever att verksamheten på 
förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att mitt barn  
trivs på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges  
samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att 
förskolan erbjuder  

mitt barn en 
stimulerande miljö

Jag upplever att 
barnen får vara med 

och bestämma om 
hur det ska vara på 

förskolan

Jag upplever att 
det är tillräckligt 
mycket personal 

på förskolan

Total svars-
frekvens 95 %

Nöjdhet Mörkblå linje motsvarar snittet för medverkande enheter

Jag är nöjd med mitt barns 
förskola som helhet

100

Jag skulle rekommendera 
mitt barns förskola

0

50

97 % 94 %
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Skola 4-6 och 7-9
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion.

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Kommunens resultat jämförs med rikets och då dessutom 

med ett tredje svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill 

inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killars och tjejers svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sin skola i form av stående 

stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar genomsnittet 

för medverkande skolor. 

Skola F-3
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

Grön – Ja

Röd – Nej

Kommunens resultat redovisas med ett tredje 

svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killars och tjejers svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sin skola i form av stående 

stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar genomsnittet 

för medverkande skolor.

Fritidshem 
Visar killars och tjejers svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

F-3

Grön – Ja

Röd – Nej

4-6

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Kommunens resultat redovisas med ett tredje 

svarsalternativ avseende kön: ”Annat kön/vill inte ange”. 

Längst ner på sidan visas killar och tjejers svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sin skola i form av stående 

stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar genomsnittet 

för medverkande fritidshem.

Vårdnadshavare grundskola
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sitt barns skola i form av 

stående stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar 

genomsnittet för medverkande skolor.

Förklaring till ”Elever och  
vårdnadshavares syn på verksamheten”
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Rörande svarsfrekvens
100 % svarsfrekvens på elevenkäten innebär 

att alla elever på skolan svarat på enkäten.

100 % svarfrekvens på vårdnadshavarenkäten 

(grundskola och förskola) innebär att en 

vårdnadshavare per elev/barn svarat. Högre 

siffra innebär att mer än en vårdnadshavare 

per elev/barn har svarat. 

Vårdnadshavare förskoleklass
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sitt barns skola i form av 

stående stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar 

genomsnittet för medverkande förskoleklasser.

Vårdnadshavare fritidshem
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Kommunens resultat jämförs med rikets.

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sitt barns fritidshem i form 

av stående stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar 

genomsnittet för medverkande fritidshem.

Vårdnadshavare förskola
Visar vårdandshavares svar på indikatorfrågor som alla har 

en tydlig koppling till läroplanen. Frågorna är framtagna av 

statens Skolinspektion. 

Grön – stämmer helt och hållet

Ljusgrön – stämmer ganska bra

Gul – stämmer ganska dåligt

Röd – stämmer inte

Längst ner på sidan visas vårdandshavares svar på frågor 

som rör hur nöjd man är med sitt barns förskola i form 

av stående stapeldiagram. Den mörkblå linjen motsvarar 

genomsnittet för medverkande förskolor.
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Anteckningar
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