
 

 
Laholms kommun 

Skolundersökning 2017 
Laholm 

  

Antal beställda: 1022 
Antal svar: 253  
Svarsfrekvens: 24,8 
 
 
Syfte och bakgrund 
Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. 
Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola och 
grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhehetschefer och 
rektorer i det systematiska kvalitetsarbete. 
 
Genomförande 
Enkäten har genomförts digitalt eller via pappersenkät under maj-juni 2017. Samtliga 
svar har behandlats konfidentiellt. Laholms kommun har samarbetat med företaget 
Entergate AB i genomförandet av enkäten och framtagandet av rapporten. Om du har 
några frågor eller vill veta mer om enkäten och rapporten är du välkommen att ringa till 
Entergate på telefon 035-15 59 15. Du kan också skriva dina frågor till e-postadress: 
nicoletta@entergate.se. 
 
Rapportens innehåll  
Resultatet redovisas genom diagram som visar procenttal samt tabeller med medelvärde, 
maxvärdet är 5. Resultatet jämförs mot skolans och kommunens resultat. 

Observera att vissa frågor endast presenterar resultatet på kommunnivå och eventuellt 
skolnivå. Detta beror på att de frågor endast ställts till utvalda årskurser. 
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Trygghet och trivsel

Laholm

Mitt barn trivs på förskolan. 3,8

Mitt barn känner sig trygg på förskolan. 3,8

Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan. 3,8

Mitt barn får det stöd som hon/han behöver. 3,6

Mitt barn får arbeta utifrån sina behov och intressen. 3,6

Mitt barn lär sig och får uppleva nya saker på förskolan. 3,8

Personalen lyssnar på och tar hänsyn till mitt barns åsikter. 3,6

Personalen låter barnens frågor påverka/influera 3,6

Jag känner mig välkommen till förskolan. 3,8

Personalen reagerar och agerar om något barn utsätts för en kränkande handling. 3,6

Jag får eller har tillgång till aktuell och relevant information från förskolan. (Allmän information). 3,7

Jag får eller har tillgång till aktuell och relevant information om förskolans pedagogiska verksamhet. (Tema/projekt/arbetsområden). 3,6

 
Kunskap

Laholm

Det används datorer, surfplattor, Internet etc. i verksamheten. 3,5

 
Utvecklingssamtal

Laholm

På det senaste utvecklingssamtalet pratade personalen om mitt barns styrkor, vad han/hon är bra på. 3,8

På det senaste utvecklingssamtalet fick jag en bra bild av hur mitt barn utvecklats. 3,8
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Ja/nej- frågor
Ja Nej

Förskolans personal har informerat mig om de nationella målen i förskolan 
(Läroplanen för förskolan). 83% 17%

Det finns forum på förskolan där jag som vårdnadshavare har möjlighet att föra 
dialog kring verksamheten. 92,5% 7,5%

Jag har erbjudits ett utvecklingssamtal med/för mitt barn det senaste året. 92,1% 7,9%
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