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Barn- och utbildningsnämnden

Upphandling av enkätundersökning inom Våga Visa
Ärendet
Danderyds kommun genomför årligen en enkätundersökning riktad till elever och vårdnadshavare i förskola och skola för att ta reda på hur kvaliteten
upplevs. Undersökningen genomförs inom samarbetet Våga Visa.
Avtalet med den nuvarande utföraren av enkätundersökningen inom Våga
Visa löper ut i slutet av året. Sollentuna kommun samordnar och administrerar upphandlingen för kommande års enkätundersökningar. Avtalet planeras
att gälla fr.o.m. 2012-10-01 - 2014-09-30 med möjlighet till förlängning
ytterligare två år. Vinnande leverantör kommer sedan att teckna avtal med
varje kommun. Övriga kommuner som deltar i upphandlingen är Nacka,
Upplands Väsby, Ekerö, Österåker, Vallentuna, Värmdö, Täby och Norrtälje
kommun.
Våga Visa är ett utvärderingsverktyg som är uppdelat i observationer av
förskolor och skolor samt enkätundersökningar bland elever och föräldrar.
Enkätesultaten redovisas i form av diagram och tabeller till förskolor och
skolor och till kommunen för att stödja kvalitetsarbetet. Målet är att öka
måluppfyllelsen i förskola och skola.
Enkätundersökningen riktar sig till:
- Föräldrar med barn i pedagogisk omsorg i form av familjedaghem,
förskola, förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 i grundskola samt
grundsärskola.
- Elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan
Varje enkät består av 25-35 färdigformulerande påståenden varav några är
kommunspecifika, medan de flesta av påståendena är kommungemensamma. Enkäterna är knutna till läroplanens målområden såsom:
- Normer och värden
- Utveckling och lärande/kunskaper
- Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
- Skola och hem
- Övergångar, samverkan, omvärld
- Bedömning och betyg (gäller inte förskola och pedagogisk omsorg i
form av familjedaghem)
- Rektors/förskolechefs ansvar
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Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen
för Utbildnings- och kulturkontoret att i samråd med Sollentuna kommun
upphandla leverantör av enkätundersökningen Våga Visa.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Lotta Lann
Nämndsekreterare
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