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Skolenkäten till vårdnadshavare
med barn i grundsärskola HT 2018
Här visas enkätfrågorna organiserat efter frågeområde. Enkäten genomförs via webben
där frågorna ställs i en annan ordning.

1

Veta vad som krävs

1.1

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan
Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i
skolarbetet
Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i
skolarbetet

1.2
1.3

2

Stimulans

2.1

När mitt barn lärt sig något nytt i skolan vill han/hon lära sig mer om det

2.2

Mitt barns klasslärare/mentor väcker mitt barns intresse för skolarbetet

2.3

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära

3

Anpassning efter elevens behov

3.1

Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig

3.2

Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att nå kunskapskraven

3.3

Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne

4

4.2

Grundläggande värden på skolan
Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma
förutsättningar
Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter

4.3

I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt

5

Studiero

5.1

Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna

4.1
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5.2
5.3

Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor skola säger till dem som stör på
lektionerna
Mitt barn ger ofta uttryck för att det är svårt att arbeta på lektionerna för att det
är så hög ljudnivå

6

Trygghet

6.1

Mitt barn känner sig tryggt i skolan

6.2

Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för

6.3

Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

7

Förhindra kränkningar
Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit
kränkt
I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande
behandling

7.1
7.2
7.3

8

8.3

Elevens utveckling
På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns
kunskapsutveckling
Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns
kunskapsutveckling
På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt

11

Elevhälsa

11.1

Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation
Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns
behov
Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola

8.1
8.2

11.2
11.3

12

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Mottagande i grundsärskola (bildar ej index)
För att bedöma om ett barn ska gå i grundsärskola ska fyra utredningar (en
psykologisk, en medicinsk, en pedagogisk och en social) göras av barnets behov
och förutsättningar. Har dessa utredningar genomförts innan ditt barn började i
grundsärskolan?
Gjordes utredningarna i samråd med dig/er som vårdnadshavare?
Har du/ni som vårdnadshavare gett ert medgivande till ert barns mottagande i
grundsärskolan?
Fick du/ni som vårdnadshavare information om vad grundsärskolan innebär för
ditt barns möjlighet till vidare studier?
Utredningarna om mitt barns mottagande i grundsärskolan var grundliga
Utredningarna om mitt barns mottagande i grundsärskolan genomfördes på ett
bra sätt
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14

Nöjdhet

14.1

Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet

14.2

Jag skulle rekommendera mitt barns skola

