Till rektor i förskoleklass till årskurs 6

Information om elevenkäten i förskoleklass till årskurs 6
Nu är det snart dags för elevenkäten. Undersökningen genomförs under vecka 49‐51, från måndag den
30 november till och med fredag den 18 december. Enkäten besvaras av elever i skolan.
Elevenkäten är uppdelad i tre enkäter, förskoleklass (Fkl), årskurs 1 till årskurs 3 (1‐3) och årskurs 4 till
årskurs 6 (4‐6).

Tidplan
Vecka 45

Informationsbrev till rektor och mentor (via mejl).

Vecka 48

Lösenordsutskick till mentor (via mejl).

Vecka 49

Enkäten startar måndag den 30 november.

Vecka 51

Enkäten avslutas fredag den 18 december.

Vecka 4

Resultatutskick senast tisdag den 26 januari till respektive rektor (via mejl).

Vecka 5‐9

Återkoppling och dialog av enkätresultatet med era elever.

Information
Kontrollera att alla utvalda mentorer (en per klass) har fått informationsbrevet som skickades till deras
mejl. Under vecka 48 skickas instruktioner och lösenord till mentorn (via mejl). Informationsmaterialet
kommer även finnas på www.umea.se/enkatinfo

Genomförande
Se till att era mentorer planerar in genomförandet samt ett eventuellt uppsamlingstillfälle.
Det är viktigt att elevers anonymitet bevaras. Mentorn bör inte sitta individuellt med elever vid besva‐
randet. Fundera över hur det kan lösas, kanske en annan lärare eller lärarstudent.
En del ord kan behövas förklaras innan genomförandet. För detta finns en ordlista framtagen. För mer
detaljer kring genomförandet se mentorernas informationsbrev.

Frånvaro mentor
Meddela enkatutbildning@umea.se om någon mentor är borta under genomförandet (vecka 49‐51),
så att instruktioner och lösenord kan skickas till vikarien.

Resultatuppföljning
Resultatet distribueras till respektive rektor (via mejl), senast tisdag den 26 januari (vecka 4). Resulta‐
tet redovisas på nivåerna skola, arbetslag, klass, fritidshem och fritidshemsavdelning (vid minst fem
svar). Elever och personal ska ges möjlighet att diskutera resultatet med sin rektor vid klassråd, elevråd
och arbetsplatsträffar.

Mer information
Kontakta Fredrik Ledin, Utbildningskontoret på 090‐16 17 58 eller via enkatutbildning@umea.se

