Resultat, analys och åtgärd gällande Värmdö kommunens enkät Våga visa
ställd till vårdnadshavare, feb 2018.

Ängens resultat
Vi har fått in 20 svar av 24 möjliga, dvs 83%.
Ängen har glädjande nog ett mycket bra resultat, vilket överensstämmer med
Antistillas egen enkät ställd i november 2017.
På flertalet av frågorna är resultatet 100%. I övrigt har resultat mestadels höjts från
föregående år vilket är mycket tillfredsställande, t.ex. på frågorna:
-Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik, 80% i år mot
tidigare 40%
-Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och
teknik, i år 90% mot tidigare 50%.
De frågor som fick ett något lägre resultat är följande:
-Jag har förtroende för förskolechefen, 75% mot förra årets 90%.
-I det pedagogiska arbetet använder mitt barn dator/surfplatta, 20% mot förra årets
25%.
Analys av och åtgärd kring detta resultat återfinner du sist i dokumentet då även
Vallen fick ett lägre resultat på dessa frågor.
Analys
Vi tror att det goda resultatet beror på kompetenta, trygga och tydliga pedagoger som
skapar en gynnsam miljö för både barn och vårdnadshavare.
Bemötande och förhållningssätt är av högsta vikt för trivsel, utveckling och lärande.
Ängens dokumentation av verksamheten är informativ och aktuell vilket främjar
vårdnadshavares inblick och kännedom om verksamheten.
Åtgärd
Att dra lärdom av vårt sätt att bemöta barn och vuxna, att presentera aktuell,
informativ dokumentation och verka för att bibehålla detta och om möjligt utveckla det
än mer.
Detta gör vi genom att vid reflektion och planering följa upp att vi verkligen fortsätter i
positiv riktning.

Vallens resultat
Vi har fått in 36 svar av 44 möjliga, dvs 82%.
Vallen har jämfört med föregående år ett något lägre resultat.
Detta resultat liknar resultatet på vår egen enkät, ställd v.46 2017.

Frågor som glädjande nog har fått ett bättre resultat i år är
-Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk.
-Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik.
-Mitt barns tankar och intressen tas till vara.
-Jag känner till hur förskolan använder leken för att främja mitt barns utveckling och
lärande.
De två frågor som utmärker sig med lägre resultat är precis som på Ängen
-Jag har förtroende för förskolechefen, 75% mot förra årets 83% samt
-I det pedagogiska arbetet använder mitt barn dator/surfplatta,19% mot förra årets
21%. Sist i detta dokument kommenterar vi gemensamma frågor för både Ängen och
Vallen.
Analys
Vi uppmärksammar att detta läsår är det 3 till 6%, dvs 1 till 2 personer, som inte är
nöjda kring ett flertal frågor. Vårt mål är att alla ska vara nöjda.
Att få fram information är svårt, vi ger information på olika sätt för att om möjligt tillse
olika behov. Information ges i veckobrev, på möten för vårdnadshavare, via Unikum,
på utvecklingssamtal, på hemsidan, på dokumentationsväggar, muntligt vid den
dagliga kontakten o.s.v. Vi ser en tydlig koppling till att då vi t.ex. nyligen haft möte
för vårdnadshavare får det vi informerat om på mötet högre resultat än det vi tagit
upp en tid tillbaka.
Vi har i också uppmärksammat att på frågor som härrör till aktuellt tema från
verksamhetens pedagogiska årshjul får vi ett högre resultat än de områden som
passerat eller kvarstår. Vi tänker att det är bekräftelse på att det tydligt framgår till
vårdnadshavarna vad som är aktuellt för tillfället. T.ex. pågick matematiktemat just då
enkäten ställdes vilket genererade i ett högt resultat på den frågan. På samma sätt
tror vi att om enkäten ställts efter vårt möte för vårdnadshavarna, vilket bl.a. innehöll
information om vårt likabehandlingsarbete, skulle vi fått ett högre resultat på frågan
om förskolan arbetar medvetet mot kränkande behandling.

Åtgärd
Vi önskar och kommer fortsättningsvis kontinuerligt att uppmana vårdnadshavare
som har frågor och åsikter att komma till oss så vi kan bemöta, tydliggöra och vid
behov förändra.
Vi kommer att uppmuntra alla vårdnadshavare till att om de saknar information
förmedla det till oss så att vi kan ge den eftersökta informationen.
Vi kommer också att kontinuerligt se över vår information och våra informationsvägar
så att de utvecklas för att vi ska nå ut så långt som möjligt med information gällande
vår verksamhet.

Gemensamma områden för Ängen och Vallen
Fråga om maten
Analys
På frågan om maten värderar våra vårdnadshavare den lägre än vad
vårdnadshavare på andra förskolor och skolor gör. Det är samma mat som vi
serverar och vi själva anser att vi får vällagad mat av god kvalité och med stor
variation. På Ängen har resultatet höjts från föregående år och det är vi väldigt glada
för.
Åtgärd
Vi kommer att visa bilder på portioner av maten för att visa på den variation och det
utbud av grönsaker som erbjuds. Vi kommer också på höstens möte för
vårdnadshavare att informera om vad vi serverar till frukost, lunch och mellanmål.

Förtroende för förskolechefen
Analys
Ledningsbyten påverkar självklart vårdnadshavares förtroende, liksom hela
verksamheten, vilket vi är väl medvetna om.
Vi upplever att alla på Antistilla har strävat efter att göra det allra bästa av
situationen.
Åtgärd
Vi har gjort ett digert arbete kring rekrytering av förskolechef/tillika rektor och vi är
mycket glada över att ha anställt en person som vi, både pedagoger och ledning
upplever som kompetent, trygg och erfaren. Maj-Len Ehrnstén tillträder som
förskolechef tillika rektor den 1 augusti.

I det pedagogiska arbetet använder mitt barn dator/surfplatta.
Analys
Vad gäller frågan om ”mitt barn använder dator/surfplatta” ställer vi oss frågande till
själva formuleringen, vilken vi inte tycker överensstämmer med vårt uppdrag enligt
läroplanen. Vår tolkning är att barnen nödvändigtvis inte måste använda
dator/surfplatta. Att pedagogerna ska använda IT som ett verktyg i verksamheten är
vi väl medvetna om och det görs också allt mer, t.ex. filmar vi och tar bilder av
verksamheten som barnen är med och reflekterar kring.

Vi dokumenterar på Unikum, projicerar bilder, färger på golv och väggar m.m.
Vi upplever att barn idag är mer stillasittande framför olika slags skärmar redan från
tidig ålder och att de har god kunskap om hur de ska använda diverse IT-verktyg.
Detta stillasittande är något vi vill vara en motvikt till och istället ge barnen möjlighet
att utmana sin motorik, i enlighet med vår vision.
Något vi anser är oerhört viktigt inom IT-området är kunskap och medvenhet kring
vikten av källkritik.
Programmering är ett nytt område i förskolans verksamhet from hösten 2018.
Åtgärd
Vi kommer fortsätta att utveckla vårt arbete kring It-teknik i verksamheten och
två av Vallens pedagoger kommer i maj att genomgå en utbildning i programmering.
Vi kommer också att arbeta för att vi pedagoger själva bli mer källkritiska och hitta
sätt att uppmärksamma barnen på vikten av källkritik.

Ängens och Vallens pedagoger i samarbete med Josefin von Walden t.f.
förskolechef.

