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Invånardialog skolstruktur, steg 1

Enkät till vårdnadshavare och medarbetare
Enkät till elever i åk 3, 6 och 9 – utförda med assistans av lärare
Möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i kommande 
invånardialoger om skolstrukturen. 
Mellan perioden 10 - 23 maj, två påminnelser



Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Invånardialog skolstruktur, steg 1

711 vårdnadshavare har svarat. 26 % svarsfrekvens
124 medarbetare har svarat. 30 % svarsfrekvens
En svarande kan ha både rollen som medarbetare och 
vårdnadshavare
100 vårdnadshavare har anmält intresse för att delta i fortsatta 
invånardialoger
226 elever i åk 3, 6  och 9 har svarat. 45 % svarsfrekvens

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns totalt 2700 vårdnadshavare registrerade i Unikum. 1270 adresser till elever i skolan
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Resultat enkät 
vårdnadshavare och 
medarbetare skolan
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82 procent av de som svarat är i åldern 31-50 år. 
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Det finns representation från vårdnadshavare med barn i 
alla skolformer. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns också representation från medarbetare i samtliga skolor/områden. 
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Boendeort

Presentatör
Presentationsanteckningar
Var bor du? Välj inom vilket område på Tjörn du bor eller om du är bosatt i annan kommun. 
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Undervisning

Påståenden som 
graderas från Inte 
alls viktigt (rött) till 
Mycket viktigt 
(mörkblått).

Presentatör
Presentationsanteckningar
Oavsett om man grupperar svaren efter sammanslagning av Mycket viktigt och Ganska viktigt eller endast Mycket viktigt blir påståendena rankade på samma sätt.Den fråga det finns störst variation kring i svaren är: Fritidsaktiviteterna ska ligga nära skolan. Det finns också en stor variation i påståendet: Barnen ska ha nära till skolan.I påståendet Alla elever ska gå i en gemensam högstadieskola dominerar, med liten marginal, Inte alls viktigt och Lite viktigt.
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Om undervisningen – rangordning utifrån ”Mycket viktigt”

God tillgång till elevhälsa och stödresurser 83,3 %
Kvalificerad utbildning med behöriga lärare 82,9 %
God pedagogisk utveckling 82,2 %
Alla elever på Tjörn får en likvärdig skola 77,9 %
Färre byten av lärare och kända vikarier 64,1 %
Attraktiv arbetsgivare för skolpersonal 63,9 %
Lärare som följer med eleverna i årskurserna 62,0 %
Nära till skolan 38,8 %
Fritidsaktiviteter nära skolan 17,6 %
En gemensam högstadieskola 6,0 %
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A Kvalificerad
utbildning med
behöriga lärare

B God tillgång
elevhälsa och
stödresurser

C Få byten av
lärare och kända

vikarier

D Lärare som följer
eleverna genom
åren och som
stannar kvar

E En likvärdig skola
för alla elever

F God pedagogisk
utveckling

G Fritidsaktiviteter
ska ligga nära

skolan

H Tjörn ska vara en
attraktiv

arbetsgivare för
skolpersonal

I Barnen ska ha
nära till skolan

J Alla ska gå i
gemensam

högstadieskola

Vad prioriterat du högst? Välj tre alternativ

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigast är – om man måste prioritera och välja:Kvalificerad utbildning med behöriga lärareGod tillgång till elevhälsa och stödresurserGod pedagogisk utvecklingMinst viktigt är attFritidsaktiviteter ska ligga nära skolan Alla ska gå i en gemensam högstadieskola
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Skolmiljön
– inne och ute
Påståenden som 
graderas från Inte 
alls viktigt (rött) till 
Mycket viktigt 
(mörkblått).

Presentatör
Presentationsanteckningar
82,9 procent anser att Skillnad vilket alternativ som hamnar högst upp om man väljer endast att ta ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt”+ ”mycket viktigt”.Störst variation i svaren när det gäller påståendena Flera olika årskurser på samma skola samt Skolmiljön ska kunna användas till andra saker/aktiviteter utanför skoltid.
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Om miljön – rangordning utifrån andel ”mycket viktigt”

Skolmiljön ska vara utformad så att elever                                                                       
känner sig säkra och trygga 94,4 %
En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och                                                    
möjligheter till arbetsro 80,8 %
En säker och trygg trafiksituation för hämtning/lämning                                                          
och av- och påstigning buss 74,1 %
Tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik 68,2 %
Skolmatsal – miljön och möjlighet till matro 67,9 %
Skolmiljön ska vara tillgänglighetsanpassad 59,5 %
En skolgård där det finns mycket att göra 47,0 %
Skolans lokaler ska kunna användas till annat efter skoltid 15,4 %
Flera olika årskurser på samma skola 10,5 %
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A En skolgård där det
finns mycket att göra

B En innemiljö med
fräscha lokaler,

grupprum och möjlighet
till arbetsro

C Skolmatsal - miljön
och möjighet till matro

D En säker och trygg
trafiksituation

E Tillgång till gång- och
cykelvägar och
kollektivtrafik

F Flera olika årskurser
på samma skola

G
Tillgänglighetsanpassad

skolmiljö

H skolmiljö där eleverna
känner sig trygga och

säkra

I Skolmiljö som kan
användas till andra
saker utanför skoltid

Vad tycker du är viktigast? Prioritera 3 alternativ från föregående fråga.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigast ärEn innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och möjlighet till arbetsroEn skolmiljö där eleverna känner sig trygga och säkraEn skolmatsal med god miljö och matroEn skolgård med mycket att göraEn säker och trygg trafiksituationDvs förändring av top 5 nu när man var tvungen att välja.Dock är bottennoteringarna de samma. Minst viktigt är att det finns flera olika årskurser på samma skola och att skolmiljön kan användas till andra saker utanför skoltid.
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Resultat enkät elever 
åk 3, 6 och 9

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Vad behöver du för att trivas och må bra i skolan?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigast utifrån elevernas perspektiv ärVänner – många att leka/umgås medLokalerna inne och ute, aktiviteterBra och snälla lärareFritext svar som är kategoriserade enligt ovan kategorier. Eleverna fick skriva mer än en sak.
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Kommentarer
Mat, bra lektioner och bra lärare och bra vänner
Jag behöver kompisar som är snälla
Många vänner
Jag behöver snälla kompisar och snälla fröknar
Fräschare toaletter, klassrum till 6:orna, större klassrum, renovera skolgård
Större fotbollsplan
Kompisar och arbetsro
En trygg miljö och kompisar
Skolsyster ska vara här varje dag
Fräschare toaletter, större skola, 
Vi behöver en bättre matsal
En egen idrottshall
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Vad är viktigast i 
framtidens skola på
Tjörn?

Presentatör
Presentationsanteckningar
För eleverna är hygienfaktorer och arbetsmiljöfrågor det som de bedömer som viktigast.Viktigast – en skola där du får den hjälp du behöver och att alla elever på Tjörn ska få samma kunskap oavsett skolaElevernas värdering har större variationStörst variation i svaren var påståendena: Få byten av lärare och vikarier som du känner samt Du har nära till skolan.
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Rangordning utifrån andel ”mycket viktigt”
En skola där du får den hjälp du behöver 86,3 % (83,3)
Alla elever på Tjörn får lika bra kunskap 80,1 % (77,9)
En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum 69,5 % (80,8)
Gång- och cykelvägar, kollektivtrafik 56,2 % (68)
En skolgård där det finns mycket att göra 36,3 % (47)
Lärare som följer dig i flera år 34,5 % (62)
Färre byten av lärare och kända vikarier 18,6 % (64,1)
Flera årskurser på samma skola 16,4 %  (10,5)                                                                                 
Du har nära till skolan 18,1 % (38,8)
Fritidsaktiviteterna ligger nära skolan 11,1 % (17,6) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rangordningen av barnens svar jämfört med vårdnadshavarnas/medarbetarnas svar på samma påståenden.Vårdnadshavarnas/medarbetarnas andel ”mycket viktigt” står inom parantes)De påståenden där de skiljer sig mest mellan barnen och de vuxna ärLärare som följer dig i flera år + 27,5 % andel mycket viktigt för de vuxnaFärre byten av lärare och kända vikarier + 45,5 andel mycket viktigt för de vuxnaNära till skolan + 20,7 % andel mycket viktigt för de vuxna



Möjligheternas ö hela året och för hela livet

132

46

20 18

8

47

122

57

19

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A Att alla elever på
Tjörn får lika bra

kunskap

B Du får lärare som
föjer dig genom
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C Du får få byten
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vikarier som du
känner

D Du har nära till
skolan

E
Fritidsaktiviteterna

ska vara nära
skolan

F En skolgård där
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göra

G En innemiljö med
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grupprum och
möjlighet till
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H Tillgång till gång-
och cykelvägar

samt kollektivtrafik

I Flera olika
årskurser på
samma skola

J En skola där du
får den hjälp du

behöver

Vad är viktigast av påståendena i föregående fråga – välj ut tre alternativ

Presentatör
Presentationsanteckningar
En skola där du får den hjälp du behöverAtt alla elever på Tjörn får lika bra kunskapEn innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och möjlighet till arbetsroTillgång till gång och cykelvägar samt kollektivtrafikEn skolgård där det finns mycket att göra
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Vad tror du är viktigast i skolan om 20 år?

Presentatör
Presentationsanteckningar
PÅ frågan vad eleverna tror kommer att bli viktigast i skolan framöver så är det nedanstående som topparLärandetBra lärare StödSkolgården, aktiviteter, utemiljöPå denna fråga fick eleverna svara med fritext så vi har i sammanställningen kategoriserat svaren.
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Kommentarer - exempel
Att alla ska få lära sig lika mycket
Att alla är kompisar och att ingen retas
Att få ha idrott och få mat och lära sig mycket
Att vara trygg med de vuxna och att det ska finnas bra lärare och att man har någon vän och att man har någon som man tycker om
Lära sig matte, svenska och geografi
Att man ska lära sig massor av ämnen
Att alla får hjälp
Bra skolhus och bra lärare
Alla ska få rätt kunskap
Att man lyfter eleverna och hjälper dem att bli bättre
Att få eleverna att finna motivation och lärare som man kan ha en bra relation till
Att det är fräscht, att de målar och tar bort smuts på väggarna
Jag tror det är viktigast med utbildade lärare
Att man lär sig nödvändiga saker
Arbetsro, skolgården och maten
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