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Resultat från förskoleundersökning 2018
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning
Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens
förskolor. Det sammanfattande omdömet från vårdnadshavarna med
barn i kommunala förskolan i Hägersten-Liljeholmen visar på ett
fortsatt mycket gott resultat om än marginellt lägre nivå än vid 2017
års mätning. Sett över en längre period har resultaten påtagligt stärkts
de fyra senaste åren.
Bakgrund
Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga
vårdnadshavare med barn i förskola/familjedaghem i Stockholm stad
(kommunal och enskild regi). Syftet med undersökningen
är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild
förskola/familjedaghem. Resultaten används även för att underlätta
valet av förskola/familjedaghem för vårdnadshavare i Stockholms
stad genom att resultatet publiceras på www.stockholm.se
Undersökningen genomfördes under vecka 6-15, 2018.
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Den här presentationen redovisar stadsdelsnämndens ansvarsområde
med de kommunala förskolorna i Hägersten-Liljeholmen.
• Antal svar för Hägersten-Liljeholmen är 3 259 vilket ger en
svarsprocent på 69 %.
• Svarsfrekvensen från flickor och pojkars föräldrar är lika.
• Totalt för Stockholm stad kommunala förskolor inkom 22 065
svar, vilket ger en svarsprocent på 71%.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen. De fackliga
organisationerna har informerats den 29 maj.
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Resultat per frågeområde för stadsdelsområde HägerstenLiljeholmen jämfört med staden som helhet (kommunala
förskolor)
FÖRSKOLEUNDESÖKNINGEN - Kommunala förskolor
UTVECKLING OCH LÄRANDE
NORMER
SAMVERKAN MED HEMMET
KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA
SAMMANFATTANDE OMDÖME
Jag kan rekommendera mitt barns förskola
Förskolan i sin helhet är trygg och säker
Jag är som helhet nöjd med förskolan (KF-indikator)
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Sammanfattande resultat för Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde (kommunala förskolor)


Det ”Sammanfattande omdömet” från vårdnadshavarna med
barn i kommunala förskolor i Hägersten-Liljeholm visar på en
mindre nedgång 2018 jämfört med 2017. Index 2018 uppgår
till 87 jämfört med 88 år 2017. Resultatet för HägerstenLiljeholm är en enhet högre jämfört med staden kommunala
förskolor totalt 2018.



Index för området ”Utveckling och lärande” uppgår 2018 till
79 jämfört med 82 år 2017. Resultatet för HägerstenLiljeholm är en enhet lägre jämfört med staden totalt 2018.



Index för ”Normer och värden” uppgår 2018 till 90 jämfört
med 91 år 2017. Resultatet för Hägersten-Liljeholm är i nivå
med staden totalt 2018.



Index för området ”Samverkan med hemmet” uppgår 2018 till
82 jämfört med 84 år 2017. Resultatet för HägerstenLiljeholm är en enhet lägre jämfört med staden totalt 2018.



Index för området ”Kost, rörelse och hälsa” uppgår 2018 till
79 jämfört med 80 år 2017. Resultatet för HägerstenLiljeholm är en enhet lägre jämfört med staden totalt 2018.



KF-Indikatorn ”Jag är som helhet nöjd med mitt barns
förskola” uppgår 2018 till 87 jämfört med 88 år 2017.
Resultatet för Hägersten-Liljeholm är två enheter högre än
med staden totalt 2018.



86 % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholm instämmer i
att de kan rekommendera deras barns förskola (86 % år 2017,
85 % år 2016). I staden totalt instämmer 84 % av
vårdnadshavarna 2018 i att de kan rekommendera förskolan.
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89 % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholm instämmer i
att förskolan i sin helhet är trygg och säker (90 % år 2017,
90 % år 2016). I staden totalt instämmer 88 % av
vårdnadshavarna 2018 i att förskolan är trygg och säker.



De övergripande indexen visar att vårdnadshavare till flickor
inom flera områden totalt sett är något mer nöjda med
förskolan jämfört med vårdnadshavare till pojkar.

Brukarundersökningen är en del av förskolans
systematiska kvalitetsarbete
Hägersten-Liljeholmens förskolor och förvaltning använder
resultaten av brukarundersökningen som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Föräldrarnas svar analyseras och diskuteras inom
personalgrupper och med föräldrar. Tillsammans med andra
uppföljningar och utvärderingar ger brukarundersökningen underlag
för att utveckla verksamheten.
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staden kommunala totalt
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