1 (3)

Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Åsa Carlsson

207-05-19

Dnr BIN 2016-272

Bildningsnämnden

Enkätresultat för gymnasieskolan läsåret 2016/17
Förslag till beslut
1. Informationen noteras
Ärende
Statistik och utredningar har under mars 2017 genomfört webbenkäter i åk 1-3
i gymnasieskolan på uppdrag av bildningsnämnden. Enkäten har samma
utformning som läsåret 1516. Fristående gymnasieskolor samt Vretagymnasiet
har erbjudits att delta och av 13 skolor valde 4 skolor att delta 2017. Dessa var
Björkö Fria Gymnasium, Framtidsgymnasiet, Klara Gymnasium samt MTU.
Syftet med enkäterna är främst att skolledning, personal och elever ska ha
möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt läsår och
över tid. Enkätresultaten är en del skolornas eget utvecklingsarbete. Vidare är
påståendena i enkäterna utformade med syfte att också användas vid
uppföljning och utvärdering av verksamhetens olika kvalitetsområden, bland
annat inom ramen för kvalitetsrapporterna. Vissa frågor i enkäten finns som
indikatorer i nämndens mål och är därför en del av nämndens måluppföljning
för 2017.
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Bakgrund
Statistik och utredningar har under tidig vår 2017 på uppdrag av
bildningsnämnden genomfört webbenkäter i alla årskurser i gymnasiesärskolan.
Syftet med enkäterna är främst att varje skolas skolledning, personal och elever
ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt
läsår och över tid. Enkätresultaten kan därmed ligga till grund för skolornas
eget utvecklingsarbete. Påståendena i enkäterna är utformade med syftet att
enkäterna också ska användas vid uppföljning och utvärdering.
Enkäten består av ett antal påståenden som har följande svarsalternativ:






Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Vet ej

Svarsfrekvensen varierar stort mellan skolor och program och behöver tas i
beaktande när man drar slutsatser om resultaten. Förvaltningen tillsammans
med skolenheterna kommer under kommande läsår ta fram en plan för att öka
svarsfrekvensen till kommande skolkvalitémätning.
Skola

Svarsfrekvens

Anders Ljungstedts gymnasium

49 %

Berzeliusskolan

69 %

Birgittaskolan

76 %

Folkungaskolan

79 %

Katedralskolan

74 %

Björkö Fria Gymnasium

80 %

Framtidsgymnasiet

92 %

Klara Gymnasium

76 %

MTU

54 %
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Uppföljning och utvärdering
Såväl enkätresultat som utformning och genomförande av enkäten kommer att
följas upp både internt och vid enhetschefsträffar, rektorsträffar samt
politikerbesöken på gymnasieskolorna. En del frågor följs upp som en del av
uppföljningen av nämndens mål i verksamhetsberättelsen.
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