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Enkät i åk 6 inför valet till åk 7
Ärendet
Bakgrund
För att få en bild av vilka faktorer som är viktiga för elever och föräldrar i
valet av skola inför åk 7 har Produktionskontoret genomfört en enkät i de
kommunala skolornas åk 6-klasser under vårterminen 2011. Resultatet är
tänkt att användas som en del i underlaget för den fortsatta planeringen och
förbättringsarbetet. Det har naturligtvis varit frivilligt att besvara enkäten.
Vi har valt att koda enkäten skolvis, vilket bl a visar att svarsfrekvensen
varierar mellan skolor och elev- och föräldragrupper.
Tabell över svarsfrekvensen.

Svarsfrekvens

Inskrivna
Elevsvar
Föräldrasvar
Skolor
elever
Antal Procent Antal Procent
Kevingeskolan
54
6
11%
23
43%
Stocksundsskolan
77
16
21%
30
39%
Kyrkskolan
74
39
53%
33
45%
Ekebyskolan
49
5
10%
25
51%
Vasaskolan
86
42
49%
39
45%
Enebybergs Re
64
41
64%
46
72%
Summa
404 149
37% 196
49%

Produktionskontorets utredning/yttrande
Resultat
Föräldraenkät
Faktorernas vikt redovisas i fallande ordning
Mycket viktiga
 Att skolan har bra undervisning
 Att skolan har bra stämning
 Att skolan har bra rykte
Viktiga:
 Öppet-hus-informationen i januari
 Att skolan ligger nära mitt hem
 Att skolan har bra lokaler för idrott och bollspel
 Att skolan är välstädad
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Mindre viktiga:
 Den information som finns på internet
 Att skolorna anordnar skolresor
 Att det finns en fritidsgård nära skolan
I fritextsvaren skriver flera föräldrar att Danderyds samtliga skolor är så bra
att man kan man överlåta valet av skola till barnen, och att kompisars åsikter
då är av stor vikt för barnets val. Man betonar vidare värdet av en engagerad
och duktig personal.
Föräldrar skriver också om betydelsen av skolornas mobbningsarbete, arbetsmiljön och att skolmaten bör kunna vara en konkurrensfaktor.
Elevenkät
Faktorernas vikt redovisas i fallande ordning
Mycket viktiga
 Att skolan har bra undervisning
 Att skolan har bra stämning
 Att skolan har bra rykte
Viktiga
 Kompisars val och föräldrars åsikter
 Öppet-hus-informationen i januari
 Att det finns lokal för idrott och bollspel
 Att skolan är välstädad
 Att skolan ligger nära mitt hem
Mindre viktiga:
 Att det finns skolresor
 Att det finns en fritidsgård
 Den information som finns på internet
I fritextsvaren skriver eleverna om kompisars, syskons, och föräldrars stora
betydelse vid val av skola. Viktigt är också bra och snälla lärare,
tillgång till extrahjälp, fräsch arbetsmiljö och god tillgång till datorer
För både elever och föräldrar är de viktigaste faktorerna att skolan har god
undervisning, bra stämning och ett gott rykte i den ordningen. Information
genom kontakter är viktigare än information via Internet. Elevens eget inflytande på val av skola är stort, men föräldrars åsikter är också viktiga.
Extra aktiviteter, som t ex skolresor, är i sig mindre viktiga för skolvalet.
Möjligen kan dessa aktiviteter stärka bilden av en skola som är kreativ och
generellt satsar på sina elever.
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