Elevenkäten F-6 2020dec - Nu startar enkäten (instruktioner och lösenord 4-6)
Hej!
[name]
Nu startar Elevenkäten F-6. Du som mentor ska nu genomföra enkäten med din klass senast fredag
den 18 december (vecka 51). Enkäten besvaras under skoltid via webben.

Allt material för genomförandet av Elevenkäten F-6 finns på www.umea.se/enkatinfo
Genomförande
Innan genomförandet går du igenom de ord som kan vara svåra för dina elever. Det finns en
framtagen ordlista ”Svåra ord Elevenkäten F-6” som förklarar orden.
Tala om för dina elever att:
- Det är viktigt att de tar sig tid att tänka igenom frågorna.
- Enkäten är en möjlighet att anonymt tala om vad de tycker om skolan och undervisningen.
- Resultatet sammanställs så att deras lärare och rektor får veta vad klassen och skolan tycker.
- De senare under våren får veta resultatet av enkäten.
Vid svarstillfället ska alltid en vuxen närvara för att undvika att elever stör eller påverkar varandra.
Elever får inte prata med varandra. Förstår de inte en fråga eller formulering får de fråga den vuxna
personen.
Enkäten tar runt 15 minuter att besvara. Undvik att ge rast till de elever som svarat, det kan medföra
att övriga skyndar igenom enkäten. Tänk på att ett uppsamlingstillfälle kan behövas för de som inte
närvarande.
Inloggning
Enkäten besvaras via www.umea.se/skolenkat Välj ”Elevenkäten 4-6”. Elever loggar in med
lösenordet de får från dig.
Lösenord
Du har fått 35 lösenord längst ner i mejlet. Viktigt! Lösenorden är framtagna för din klass och ska
endast användas av dina elever. Vilken klass som lösenorden ska användas till, står längst upp i
mejlet bredvid ditt namn (exempel Anna Svensson – Klass: 4A).
Det gör inget om du fått fler lösenord än din klass behöver. Lösenorden kan endast användas en gång
och överblivna kan kastas. Antalet lösenord påverkar inte svarsstatistiken.
Tips! Innan utdelningen av lösenord rekommenderas att de klistras in i ett tomt Worddokument och
ändra typsnittsstorleken till 24 punkter. Skriv sedan ut lösenorden. Detta underlättar ifyllandet av
lösenorden.
Anonymitet
Samtliga svar är anonyma och går inte att spåra via lösenorden. Vid färre än fem svar redovisas inget
resultatet. Även om resultatet inte redovisas för en klass så ingår resultatet i skolresultatet.
Enkäten avslutas
Enkäten kan besvaras fram till och med fredag den 18 december (vecka 51).
Resultat
Resultatet för din klass distribueras till din rektor, senast tisdag den 26 januari (vecka 4). Resultatet
redovisas på nivåerna skola, arbetslag, klass, fritidshem och fritidshemsavdelning (vid minst fem svar).
Återkoppling
Elever ska ges möjlighet att diskutera resultatet med sin mentor och rektor vid klass- och elevråd.
Frågor/fler lösenord
Kontakta Fredrik Ledin, Utbildningskontoret på 090-16 17 58 eller via enkatutbildning@umea.se
Tack på förhand!
/ Fredrik Ledin, Utbildningskontoret
--------------------------------------------------------------------------------------------Viktigt! Lösenorden ska endast användas av de elever som du är mentor för (se överst i
mejlet).
Lösenord: [passwords]

