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Bildningsnämnden

Enkätresultat för gymnasieskolan läsåret 2017/18
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Statistik och utredningar har under mars 2018 genomfört webbenkäter alla
gymnasieskolans årskurser på uppdrag av bildningsnämnden. Enkäten har
kompletterats med några frågor om digitalisering i syfte att följa upp nämndens
mål. Friskolorna samt Vretagymnasiet har erbjudits att delta i genomförandet
av enkäten, av 14 friskolor valde sex friskolor att delta 2018. De friskolor som
valde att delta var Björkö Fria gymnasium, Framtidsgymnasiet, Klara
gymnasium, MTU, Praktiska gymnasiet och Realgymnasiet.
Ett syfte med enkäterna är att varje skolas skolledning, personal och elever ska
ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt läsår
och möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolornas eget
kvalitetsarbete där påståendena även är utformade med syfte att användas vid
uppföljning och utvärdering av verksamheternas olika kvalitetsområden, bland
annat inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer bildningsnämndens budget och är därför en del av
nämndens måluppföljning.
Bildningsnämndens elevenkät utgör en viktig del i det systematiska
kvalitetsarbetet och ett tillfälle för insyn i de kommunala verksamheter som
nämnden ansvar för. Resultatet utgör ett underlag för bildningsnämnden som
huvudman att fullgöra sin lagstadgade skyldighet att vid behov vidta åtgärder
för förändring och förbättring
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Bakgrund
Bildningsnämnden fastställde i december 2017, § 175, en plan för nämndens
systematiska kvalitetsarbete.
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen och
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det
planera och utveckla utbildningen.
Statistik och utredningar har under mars 2018 genomfört webbenkäter alla
gymnasieskolans årskurser på uppdrag av bildningsnämnden. Enkäten har
kompletterats med några frågor om digitalisering i syfte att följa upp nämndens
mål. Friskolorna samt Vretagymnasiet har erbjudits att delta i genomförandet
av enkäten, av 14 skolor valde sex skolor att delta 2018. De friskolor som valde
att delta var Björkö Fria gymnasium, Framtidsgymnasiet, Klara gymnasium,
MTU, Praktiska gymnasiet och Realgymnasiet.
Ett syfte med enkäterna är att varje skolas skolledning, personal och elever ska
ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt läsår
och möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolornas eget
kvalitetsarbete där påståendena även är utformade med syfte att användas vid
uppföljning och utvärdering av verksamheternas olika kvalitetsområden, bland
annat inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer bildningsnämndens budget och är därför en del av
nämndens måluppföljning.
Bildningsnämndens elevenkät utgör en viktig del i det systematiska
kvalitetsarbetet och ett tillfälle för insyn i de kommunala verksamheter som
nämnden ansvar för. Resultatet utgör ett underlag för bildningsnämnden som
huvudman att fullgöra sin lagstadgade skyldighet att vid behov vidta åtgärder
för förändring och förbättring.
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 skolorna och program och behöver tas i
beaktande när man drar slutsatser av resultatet. Svarsfrekvensen har ökat på de
flesta skolor från genomförandet läsåret 2016/17. På de kommunala
gymnasieskolorna var svarsfrekvensen 74 % och på de fristående 78 %. Totalt
var svarsfrekvensen 75 % för de skolor som valde att delta. Svarsfrekvensen
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ökat på fyra av fem kommunala skolenheterna. Utbildningsförvaltningen
tillsammans med skolenheterna kommer fortsätta arbetet med att öka
svarsfrekvensen ytterligare till kommande skolkvalitémätning.
Skola

Svarsfrekvens

Svarsfrekvens

läsåret 2016/17

läsåret 2017/18

49 %

56 %

Berzeliusskolan

69 %

78 %

Birgittaskolan

76 %

72 %

Folkungaskolan

79 %

81 %

Katedralskolan

74 %

84 %

Björkö Fria gymnasium

80 %

83 %

Framtidsgymnasiet

92 %

81 %

Klara gymnasium

76 %

87 %

MTU

54 %

65 %

Praktiska gymnasiet

Deltog ej

59 %

Realgymnasiet

Deltog ej

75 %

Anders Ljungstedts
gymnasium

Jämställdhet
Svarsfrekvensen redovisas för pojkar och flickor för att skolorna ska ha
möjlighet att analysera resultaten och sätta in åtgärder för att öka
likvärdigheten mellan pojkar och flickor.
Uppföljning och utvärdering
Resultaten från elevenkäten samt genomförande och utformning av enkäten
kommer att följas upp både internt och vid enhetschefsträffar, rektorsträffar
och redovisas enligt huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete.
Rektorerna följer upp resultaten på skolan med personal och elever och
redovisar analyser, slutsatser och förbättringsåtgärder i kvalitetsrapporterna för
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
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