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Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskoleoch skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera
och utveckla utbildningen. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker
om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i
det systematiska kvalitetsarbetet.
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Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i Tyresös
förskolor, pedagogiska omsorg (f.d. familjedaghem), förskoleklasser och
grundskolans årskurs 2, 5 och 8. Undersökningen omfattar samtliga
verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö
kommun, såväl kommunala som fristående. Årets undersökning har en
svarsfrekvens på 74 procent. För grundsärskolan genomförs en liknande enkät
som har sin grund i grundsärskolans läroplan. Frågorna riktas till
vårdnadshavare för elever i årskurs 1-9. Urvalsgruppen är liten och årets
svarsfrekvens är 65 procent.
Rapporterna visar att elever och vårdnadshavare generellt är trygga och trivs
med den verksamhet som de/deras barn befinner sig i. Återkommande är att ju
yngre barnen är desto mer nöjd tenderar man att vara med den verksamhet som
bedrivs.
Den pedagogiska omsorgen får, liksom föregående år, mycket höga resultat i
enkäten, även om dokumentation fortfarande är ett förbättringsområde. Inom
förskolan tycker vårdnadshavarna att personalen är kompetent och att det
bedrivs en stimulerande verksamhet. Tryggheten är god och barnen får det stöd
och hjälp de behöver. Lyfts görs särskilt vikten att arbeta mot kränkande
handlingar och arbetsro, områden som får lägre betyg av vårdnadshavarna.
Inom skolan får lärarna goda omdömen och vårdnadshavarna anser att det
bedrivs en stimulerande verksamhet. Elevernas motivation (lusten att lära),
arbetsro och delaktighet lyfts upp som tre områden som är viktiga att prioritera
och förbättra. Drygt nio av tio vårdnadshavare är nöjda med verksamheten i
fritidshemmen, men på frågor kring samarbetet mellan skola och fritidshem så
är resultaten sämre än föregående år.
Vårdnadshavarna är mycket nöjda med Tyresös grundsärskolor, även om
arbetsro, information och likabehandling lyfts upp som utvecklingsområden.

