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Elevers kunskaper

• Meritpoäng

• Elevens meritpoäng , 
• A=20p   B=17,5p   C=15,0p   D=12.5p   E=10p   F=0p

Ex alla betyg E= 170p  alla betyg A=340p                                                      



Elevers kunskaper

• Meritpoäng årskurs nio    214 p  , 

Sverige  224 p,  Örebro län 216 p



Elevers kunskaper



Elevers kunskaper
Andel elever behöriga till gymnasiets 

Kumla           76,4 %

Örebro län   80,5%

Riket             82,5 %



Elevers kunskaper
Andel elever behöriga till gymnasiets 

Kumla           76,4 %             utan nyinvandrade     82 %

Örebro län   80,5%              Ej nyinvandrade     85,7%

Riket              82,5 % Ej nyinvandrade     88,7%



Elevers kunskaper

Engelska KUMLA RIKET

Andel med provbetyg A-E 89% 94%

Genomsnittl igt provbetyg 12,9 14,9

Matematik KUMLA RIKET

Andel med provbetyg A-E 85% 92%

Genomsnittl igt provbetyg 10,7 12,6

Svenska KUMLA RIKET

Andel med provbetyg A-E 89% 95%

Genomsnittl igt provbetyg 11,3 13,2

Nationella prov  årskurs 6 , 2016.



• http://siris.skolverket.se/siris/



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  

• Tar ställning till påståenden         

• Förskolan                   födda 12 och 14
• Fritidshemmen förskoleklass och årskurs två
• Skolan årskurs 2, 5 och 8

   Instämmer helt 
   Instämmer till stora delar 
   Instämmer enbart delvis 
   Instämmer inte alls 
   Vet inte 



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  -

• Lärande
• Trygghet
• ” på det hela taget ”
• Delaktighet/inflytande
• Bemötande



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Lärande

• Påstående 5 och 6.       Av vårdnadshavare till yngre barn är det 10 % färre  som instämmer

Förskolan föräldraenkät 2017

 Andel i procent som svarat "instämmer helt" eller "till stora delar". 2017 vet ej 2014-16

3 Jag upplever att förskolan stödjer mitt barns språkutveckling. 86 6 87            

5  Jag upplever att förskolan stödjer mitt barns utveckling av kunskaper i  matematik 77 17 62

6 Jag upplever att förskolan stödjer mitt barns utveckling av kunskaper i  teknik 72 18 61

12 Jag får en bra återkoppling på mitt barns utveckling från förskolan 70 0 79



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Lärande

Instämmer 
Vet 
inte

  Fö.kl.  Åk 2
         

2 Fritidshemmet erbjuder meningfulla aktiviteter till mitt barn. 84% 2% 85% 89% 80%

5
Fritidshemmet har aktiviteter som stimulerar barnens lärande och 

utveckling. 74% 6% 81% 86% 74%

Föräldraenkät fritidshem, maj 2017.  Andel 

som svarat  de instämmer  helt eller till stora delar.

Resultat 
snitt 2014 

2015

2017



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Lärande

Instämmer Vet 
inte      

2
Vid utvecklingssamtalen får jag  tydlig information om mitt barns 

kunskapsutveckling 83% 0% 86%

3
Vid utvecklingssamtalen har  jag haft bra samtal om mitt barns 

skolgång. 81% 1% 87%

5 Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver 70% 1% 76%

Föräldraenkät grundskolan, maj 2017.  Andel 

som svarat  "instämmer  helt" eller "till stora delar".
Resultat 
2014-15

Årskurs 2,5 och 8



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Trygghet

•
Förskolan föräldraenkät 2017

 Andel i procent som svarat "instämmer helt" eller "till stora delar". 2017 vet ej 2016

13  Mitt barn trivs på förskolan 92 0 94

14 Mitt barn känner sig trygg på förskolan 92 1 93

15 Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan 93 0 94



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Trygghet

Instämmer 
Vet 
inte

Instämmer Instämmer 
         

3 Mitt barn trivs på fritidshemmet. 89% 0% 93% 86% 85%

6 Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet. 87% 1% 86% 88% 91%

7
På mitt barns ffritidshem finns det vuxna  tillhands om barnen är 

elaka mot  varandra. 72% 7% 74% 70% 73%

Föräldraenkät fritidshem, maj 2017.  Andel 

som svarat  de instämmer  helt eller till stora delar.

Resultat 
snitt 
2014 
2015

Förskole 
klass Årskurs två



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  - Trygghet

Instämmer Vet 
inte

7 Mitt barn känner sig trygg i skolan 78% 1% 84%

8 I mitt barns skola finns det vuxna till hands om eleverna är elaka 
mot varandra 56% 10% 60%

9 Mitt barn är ibland rädd för att gå till skolan. 9% 2% 11%

Föräldraenkät grundskolan, maj 2017.  Andel 

som svarat  "instämmer  helt" eller "till stora delar".
Resultat 
2014-15

Årskurs 2,5 och 8



Elevenkät 2017

• Jag känner mig trygg i skolan 

• Årskurs 5 92 %           (92%)
• Årskurs 8 94 %           (87%) 

• Jag trivs med skolarbetet 
• Årskurs 5 94 % (91%)
• Årskurs 8 81 % (82%)



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  -
”Jag är på det hela nöjd med mitt barns  ….”

• Förskolan        84 %   ,   tidigare 89 %,      yngre 88 % äldre  81 %

• Fritidshem      84 % ,   tidigare  85 %,     liten skillnad mellan årskurser

• Skola 74 % ,   tidigare 77 %,         åk 8    66%  - åk 2  79 %



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  -
Inflytande   Delaktighet

• Förskolan        79 %   ,   tidigare 68 %,      ingen skillnad mellan åldersgrupper

• Fritidshem      70  % ,   tidigare  62 %,      liten skillnad mellan årskurser

• Skola 61 % ,   tidigare 63 %,           liten skillnad mellan årskurser



Vårdnadshavarnas syn på verksamheten  -
Bemötande

• Förskolan        90 %   ,   

• Fritidshem      93  % ,   tidigare  93 %,      liten skillnad mellan årskurser

• Skola 86 % ,   tidigare 89 %,           liten skillnad mellan årskurser
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