
1(2) 

   

 

Annika Johansson Lärare i grundskola och gymnasium 

Annika.johansson@svedala.se   

Skolenkät 2017 

Svedala kommun genomför nu en enkätundersökning. Enkäten skickas ut till följande 

kategorier via e-post: 

• Föräldrar i förskoleklass och årskurs 1-9 

• Elever i åk 3-9 och gymnasiet 
 

Enkätundersökningen är ett led i Utbildnings och skolornas systematiska kvalitetsarbete, 

SKA, och kommer att användas i uppföljnings- och utvecklingsarbetet. 

Vi har valt att använda oss av Skolinspektionens skolenkät som är väl beprövad och 

utformad med nationella styrdokument som utgångspunkt.  

Enkäten genomförs följande veckor 

Vårdnadshavare Vecka 42-43 

Elever  Vecka 45-46 
 

Du kan läsa mer om enkäten och gå igenom frågorna på Kvutis 

Genomförande av enkät för vårdnadshavare 

Enkät för vårdnadshavare skickas ut med kommunens enkätverktyg till alla 

vårdnadshavare som har e-postadress inlagd i Infomentor. Utbildningsenheten sköter all 

hantering och sammanställning av enkäterna. Resultatet kommer att skickas till rektor på 

varje skola för vidare analys och genomgång. 

Enkät finns också i pdf-format på Kvutis för föräldrar inte har dator. Enkät finns också att 
hämta på kommunens hemsida http://www.svedala.se/bo/utbildning-och-
barnomsorg/grundskola/enkat 

 

Genomförande av elevenkät 

Varje skola beslutar hur genomförandet av enkäten skall organiseras aktuella veckor. 

Enkäten skickas ut med kommunens enkätverktyg till alla elever via e-post. Varje 

klasslärare/mentor informerar sina elever om enkäten och hur den skall genomföras. Det 

är viktigt att alla genomför enkäten eftersom en hög svarsfrekvens ger ett mer tillförlitligt 

resultat. 

mailto:Annika.johansson@svedala.se
http://kvutis.se/uppfoljning-som-stod-for-ska-arbetsmaterial/
http://kvutis.se/uppfoljning-som-stod-for-ska-arbetsmaterial/
http://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/enkat
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Enkäten är webbaserad och kräver ingen sammanställning av dig som lärare. Resultatet 

kommer att skickas till rektor på varje skola för vidare analys och genomgång med 

eleverna. 

OBS! Om någon elev inte har fått enkäten kan eleven maila till 

annika.johansson@svedala.se  

Information till eleverna 

Varje klasslärare/mentor informerar sina elever om följande: 

- Att eleverna kommer att erhålla e-post med adress till en webbaserad enkät. 
- Vem som står bakom enkäten och syfte med enkäten 
- Enkätens innehåll 
- Att svaren kommer att utgöra underlag för att utveckla verksamheten i skolorna 
- Vikten av att alla besvarar enkäten 

 

Med vänlig hälsning 

SVEDALA KOMMUN 

Annika Johansson 

Verksamhetscontroller 
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