
9 svar
Godkänner inte svar

Meddelande till svarande

Organisation

1. För mig är det tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.
9 svar

2. Jag har möjlighet att påverka hur jag ska planera och utföra mitt arbete.
9 svar

Formuläret tar inte längre emot svar

Sammanfa&ning Fråga Enskilda svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

44,4%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

44,4%

33,3%
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3. Jag anser att jag har intressanta och meningsfyllda arbetsuppgifter.
9 svar

4. Jag känner att jag får använda min kompetens i arbetet samt att man tar till vara på
den.
9 svar

Arbetsklimat

5. Jag deltar aktivt i planering, genomförande och utveckling av vår verksamhet.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

55,6%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

44,4%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

55,6%

22,2%



6. Jag får hjälp och stöd av mina kollegor om det uppstår problem i arbetet.
9 svar

7. Jag trivs och känner gemenskap med mina kollegor.
9 svar

8. Jag upplever att jag bemöts med respekt av mina kollegor.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

55,6%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

66,7%

33,3%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

77,8%



9. Jag upplever ett bra samarbete och en fungerande  kommunikation med mina kollegor.
9 svar

Arbetsbelastning/arbetsmiljö

10. Jag kan ta en paus om jag känner mig trött och stressad under arbetet.
9 svar

11. Jag har tid att reflektera över mitt arbete.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

44,4%

55,6%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

11,1%

22,2%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

55,6%

44,4%



12. Jag anser att min arbetsbelastning är rimlig.
9 svar

13. Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid.
9 svar

14. Jag vet vem jag ska prata med om jag behöver hjälp eller stöd med något.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

11,1%

22,2%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

33,3%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

33,3%

55,6%



15. Jag upplever att vi arbetar aktivt på vår arbetsplats med att förebygga stress/andra
arbetsskador som kan uppstå.
9 svar

16. Jag känner att jag kan säga ifrån om något inte fungerar som det ska.
9 svar

Ledning

17. Jag upplever att rektor/biträdande rektor följer upp att det som bestäms blir gjort.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

44,4%

44,4%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

22,2%

66,7%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

22,2%

11,1%

55,6%



18. Jag upplever att rektor tillsammans med personalen aktivt arbetar med att utveckla
och förbättra verksamheten.
9 svar

19. Vår rektor ger mig det stöd jag behöver i arbetet.
9 svar

20. Jag upplever att vår rektor tar tag i problem som uppstår.
9 svar

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

33,3%

55,6%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

22,2%

11,1%

33,3%

33,3%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

11,1%

33,3%

44,4%



21. Jag anser att jag får den information jag behöver om styrelsens arbete.
9 svar

22. Jag har förtroende för styrelsens arbete.
9 svar

Finns det något inom ramen för den fysiska arbetsmiljön som du känner att du saknar och som styrelsen
skulle kunna hjälpa till med? (t.ex. redskap, ergonomi, IT, annat).
9 svar

Vi behöver fler timvikarier, det har varit stressigt med personalavsaknad vid sjukdom.

Tycker ofta att det känns svårt att be om/kräva sådant som skulle saknas (pga ekonomi)

It behöver vi lägga mer tid och resurser på för att det ska fungera 

Det är viktigt med den fysiska miljön och där har vi en del som brister Detta bör ligga på styrelsen och vara mer lätt

arbetat. Saker tar för lång tid.

Nej

Skulle uppskatta kurser för de som inte är utbildade inom waldorfpedagogiken

Bullerskydd, ljudreducerande åtgärder. Ergonomiska höj/sänkbara stolar i hallen vid påklädning. Utveckla it-

tjänsterna, molnlagring där alla behöriga kan redigera dokument etc

Kanske ett litet startkitt för ny personal med tex: öronproppar, antekningsbok, sammanfattning av rutiner; brand,

öppning, stänging, vid man gör vid akuta händelser.

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

33,3%

55,6%

Kopiera

Stämmer inte alls
Stämmer mindre bra
Stämmer bra
Stämmer mycket bra
Har ingen uppfattning/vet ej

11,1%

33,3%

55,6%



Finns det något du vill tillägga/kommentera kring efter att ha svarat på denna enkät?
9 svar

Jag uppskattar verkligen Solgläntan som arbetsplats! Men det behövs tittas på hur Solgläntan kan vara en hållbar

arbetsplats ur ett stress och arbetsmiljöperspektiv, så vi orkar fortsätta jobba i det långa loppet, vilket jag verkligen

önskar!

Jag tycker att det individuella arbetet i gruppen fungerar utmärkt, svårare däremot att hitta en helhet i förskolan

som helhet, blir svårare upplever jag

Svårt att rekrytera personal med utb. och erfarenhet då lönerna ligger lågt

Behov av vikarier.

Nej!

Lönesättningen bör ses över

Solgläntan är en väldigt bra arbetsplats.

Nej.


