
Läsårets utvecklingsområden har varit:

 Förtydliga skolans målsättningar, värdegrund, arbetssätt

 Ökad arbetsro

 Elevernas delaktighet i grupper och skolarbete

 Goda stämningen i klasserna



Föräldraenkäten

Antal svar 157 157

Påstående                                       Max= 6,0 2016 2015 2014

Jag blir väl bemött på skolan: 5,39 5,54 5,62

Jag är välkommen att besöka skolan när jag vill: 5,57 5,61 5,72

Jag är insatt i skolans pedagogik, profil och arbetssätt:

5,17

5,06 5,00

Jag känner till skolans målsättningar:
4,76 4,68

Det är en god kommunikation mellan skola och hem: 5,04 4,97 5,00

Jag får kontinuerlig information om mitt barns kunskapsutveckling: 5,11 4,71 4,78

Skolans personal respekterar mina synpunkter och åsikter: 5,09 5,03 5,18

Mitt barn är tryggt i skolans verksamhet: 5,19 5,24 5,29

Jag har förtroende och respekt för skolans personal och uppdrag: 5,23 x x

Hur nöjd är ni med ert barns skola i det stora hela? 5,14 x x



Elever år F-3

Påstående                                               Max= 4,0 2016 2015 2014

Jag känner mig trygg i skolan 3,61 3,58 3,74

Jag har kompisar på skolan 3,81 3,54 3,83

De vuxna på skolan lyssnar på mig 3,53 3,47 3,77

Jag har roligt på skolgården 3,58 3,62 3,81

Kunskap är viktigt för mig 3,75 3,77 3,87

Jag utvecklas och lär mig nya saker i skolan 3,59 x x

Jag får vara med och påverka skolans trivselramar 3,31 3,41 3,53

Elever år 

F-3



Elever 

år 4-6

Påstående                                                                  

Max= 6,0

2016 2015

Jag känner mig trygg i skolan 5,11 4,95

Jag har kompisar på skolan 5,29 5,20

Det är bra stämning i klassen 4,33 4,58

Jag respekterar mina klasskamrater 5,6 5,36

Jag blir respekterad av mina klasskamrater 4,8 4,67

Jag lever upp till de demokratiska grundreglerna 5,5 5,26

Jag får vara med och påverka hur vi ska arbeta 4,7 4,48

Jag använder tiden i skolan för att få en så god 

kunskapsutveckling som möjligt

5,19 x

Kunskap är viktigt för mig 5,36 5,64

Jag arbetar för att jag vill utvecklas 5,36 5,42

Jag får uppgifter som är utmanande 4,89 4,68

Jag tycker att skolan är meningsfull 5,4 5,18

Skolgården är bra 4,56 5,06



Elever 

år 7-9

Påstående                                                                  

Max= 6,0

2016 2015

Jag känner mig trygg i skolan 5,28 4,95

Jag har kompisar på skolan 5,51 5,21

Det är bra stämning i klassen 4,87 3,9

Jag respekterar mina klasskamrater 5,25 4,81

Jag blir respekterad av mina klasskamrater 4,79 4,49

Jag lever upp till de demokratiska grundreglerna 5,09 4,75

Jag får vara med och påverka hur vi ska arbeta 3,94 3,4

Jag använder tiden i skolan för att få en så god 

kunskapsutveckling som möjligt

4,6 x

Kunskap är viktigt för mig 5,17 5,16

Jag arbetar för att jag vill utvecklas 5,0 4,95

Jag får uppgifter som är utmanande 5,11 5,05

Jag tycker att skolan är meningsfull 5,02 4,68

Skolgården är bra 4,32 3,21



Maten

Elever år F-3  Max:4 2016 2015 2014

Jag är nöjd med lunchen 3,27 3,22 3,57

Jag är nöjd med frukosten 3,36 3,15 x

Jag är nöjd med mellanmålet 3,13 3,22 x

Elever år 4-9  Max:6 2016 2015 2014

Jag är nöjd med lunchen 4,35 3,67 3,39

Jag är nöjd med frukosten 4 x x

Jag är nöjd med mellanmålet 3,8 x x



Fritids 
Antal elever 41 34

Max: 4 F-1 2-3

Så här känner jag mig när jag är på fritids: 3,6 3,71

Jag har kompisar på fritids: 3,69 3,76

Jag tycker om de planerade fritidsaktiviteterna som vi gör: 3,21 3,44

Jag känner mig trygg med fritidspersonalen: 3,67 3,71

Jag lär mig nytt och roligt på fritids: 3,64 3,62

Antal elever 10

Max : 6 4-5

Jag trivs på fritids: 5,1

Jag har kompisar på fritids: 4,7

Jag tycker om fritidsaktiviteterna 4,4

Jag får vara med och påverka aktiviteterna: 4,5

Jag känner mig trygg med fritidspersonalen: 5,3

Jag utvecklar mitt lärande: 3,7


