Från: Sofie Hellström-Rückert <sofie.hellstrom-ruckert@stockholm.se>
Till: PPDL SLK Stadsdelsdirektörer
<PPDL.stadsdelsdirektorer.SLK@stockholm.se>
Kim Lagerquist <kim.lagerquist@stockholm.se>
Connie Stålhäll-Wallin <connie.stalhall-wallin@stockholm.se>
Birgitta Thulén <birgitta.thulen@stockholm.se>
Susanne Karlsdotter <susanne.karlsdotter@stockholm.se>
Lena Forsberg <lena.b.forsberg@stockholm.se>
Johanna Hult <johanna.hult@stockholm.se>
Jens Vesterlund <jens.vesterlund@stockholm.se>
Lena Kullberg-Boman <lena.kullberg-boman@stockholm.se>
Karin Åberg <karin.aberg@stockholm.se>
Gunilla Davidsson <gunilla.davidsson@stockholm.se>
Britt Karlsson <britt.s.karlsson@stockholm.se>
Göran Sjödin <goran.sjodin@stockholm.se>
Ingalill Gustavsson <ingalill.gustavsson@stockholm.se>
Jan-Eric Johansson <jan-eric.johansson@stockholm.se>
CC: Jessica Atterling <jessica.atterling@stockholm.se>
Isa Ståhl <isa.stahl@stockholm.se>
Katarina Höök <katarina.hook@stockholm.se>
IngalillGustavsson <ingalill.gustavsson@stockholm.se>
Agneta Elfving <agneta.elfving@stockholm.se>
Susanne Forss Gustafsson <susanne.forss-gustafsson@stockholm.se>
Göran Sjöqvist <goran.sjoqvist@stockholm.se>
Malin Wadeborn-Loohufvud <malin.wadeborn@stockholm.se>
Anna-Karin Janarv Sahlén <anki.janarv.sahlen@stockholm.se>
Lisa Hellblom <lisa.hellblom@stockholm.se>
Karolin Bogren Gavling <karolin.bogren.gavling@stockholm.se>
Per-Erik Ende <per-erik.ende@stockholm.se>
Charlotte Gredenborg <charlotte.gredenborg@stockholm.se>
Lisa Prembäck <lisa.premback@stockholm.se>
Agneta Forsberg <agneta.forsberg@stockholm.se>
Eija Pohjanen <eija.pohjanen@stockholm.se>
Funktion SD23Hagersten-Liljeholmen officiella postlada <hagerstenliljeholmen@stockholm.se>
Funktion SD04 Hässelby-vällingby <hasselby-vallingby@stockholm.se>
Administration SD08 INFO <kungsholmen@stockholm.se>
Info SD09 norrmalm <norrmalm@stockholm.se>
Funktion SD01 info <rinkeby-kista@stockholm.se>
Funktion SD15 Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
InfoSD24 DIARIUM <skarholmen@stockholm.se>
Funktion SD03 STADSDEL <spanga-tensta@stockholm.se>
Administration SD21 ALVSJOSTADSDELSNAMND <alvsjo@stockholm.se>
"Info SD10 ostermalm@stockholm.se" <ostermalm@stockholm.se>
Eva Broström <eva.brostrom@stockholm.se>
"Administration soder@stockholm.se" <soder@stockholm.se>
Ärende: Resultatrapporter för Förskoleundersökningen 2019
Datum: 5/10/2019 11:43:12 AM

Nu är stadens resultat för årets undersökningar inom förskolan och pedagogisk
omsorg klara. Stadsledningskontoret vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt
till vid genomförandet. Utan er skulle inte 70 % av vårdnadshavarna i Stadens
egna verksamheter svara!
Bifogat finns stadens totalrapport för förskolorna och för pedagogisk omsorg samt
totalrapport för stadens kommunala förskolor. Ni hittar också två korta
sammanfattningar av stadens totalresultat för respektive undersökning.
Nedan finns en länk till zip-filer med, alla stadsdelsnämndsrapporter (totalt hela
stadsdelsnämnden respektive enbart kommunala förskolor) samt till de rapporter för
familjedaghem som har kunnat tas (krävs mins fem svar).

Genom länken nedan kan ni spara ner resultatet för
Förskoleundersökningen, länken innehåller resultat för stadsdelsnämnden
totalt, stadsdelsnämnden kommunala förskolor och resultaten för
familjedaghem.
Hämta fil
Tidigare idag har respektive stadsdelsförvaltning fått en egen länk med rapporter för sina
områden och egna verksamheter, länkarna innehåller delvis samma rapporter.
Förvaltningen ansvarar själva för att sprida rapporterna till de inom förvaltningen som ska
ha tillgång till dem omgående. Den 15 maj kommer Origo att skicka ut rapporter och
avdelningsrapporter till alla verksamheter. De fristående verksamheterna får sina resultat
via Utbildningsförvaltningen. I nästa vecka kommer en länk till respektive
stadsdelsförvaltning med en rapport över svaren för den öppna frågan i enkäten, det är
viktigt att ni går igenom de svaren innan ni skickar ut den till era verksamheter.
Återigen tack för all hjälp i samband med genomförandet av årets undersökning!
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Sofie
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information
om stadens behandling av personuppgifter.

