Resultat av kundenkät Kultur i skolan
Kundenkät skickades ut till 149 personer som fått tagit del av kultur i skolan och ca 50 svar har kommit
in till oss och av dessa var 94% kvinnor som svarade, 6 % är män.
Det har kommit in 15 svar från förskola, 11 svar från åk 1-3, 4 svar från åk4-6, 10 svar från åk 7-9 och
10 svar från andra.
Högsta betyg är 6 och lägsta betyg är 1
Hur nöjd är du med verksamheten i stort?

5

Det är ett intressant utbud som presenteras av Kultur i skolan?

4,68

Utbudet som presenteras av Kultur i skolan är variationsrikt vad gäller

4,68

konstformer (dvs teater, dans, musik, konst etc)
Jag hittar den information jag behöver på

www.umea.se/kulturiskolan?

Jag tycker att den personal som jobbar med Kultur i skolan

5,32

5,54

är professionella i sitt yrkesutövande
Jag blir bra bemött när jag kontaktar Kultur i skolan.

Om du INTE ÄR HELT NÖJD, vad saknar du?
Saknar besök på konstutställningar men de kanske tillgodoses av exv. Bildmuseet.
Modern musik/sång. Skulle vara trevligt med nån typ av konsert...
Synd att det är så få föreställningar att vi bara får plats ibland
Kanske större utbud som passar särskolans elever.
Större utbud av bio och musik
Ibland lite tunt för förskolan, de yngre åldrarna.
Mer variation åldersmässigt.
Konst ? Dans !
Ett större utbud för de yngre åldrarna, ca. 1-3 år samt även 3-6 år.
Skulle vilja få mer platser till teatrar

5,6

Övriga kommentarer
(t.ex kommentarer om arrangemanget ni varit på, tips på förbättringar osv)

Jag skulle önska att det fanns flera föreställningar som fanns på Ersboda. De flesta
föreställningar är city och tar ganska lång tid med transport. Jättebra med
föreställningar på förskolorna men det är nog väldigt hårt tryck på dessa
föreställningar. Får man inte dessa är det svårt att ha möjlighet att närvara vid en
föreställning, pga resetid och tid som föreställningarna är. Att komma tillbaka i tid
till lunch är svårt. ¨ Annars bra jobb.
lite synd att resorna blir dyra
Perfekt med föreställningar som kommer ut till förskolan.
Klossen på Ålidhem är en bra lokal som fungerar bra för oss.
Vi såg den fantastiska teatern "Ett litet blad rött" på Hamnmagasinet och både
barn och personal var väldigt nöjda. Handlingen passade vår grupp väldigt bra och
skådespelarna var skickliga på att fånga barnen, mycket pedagogiska. Vi är
jättenöjda!
SYND att det är SÅ få biljetter att fördela......samt att Kulturbussen inte första
hand servar oss som ej har tillgång till Lokalbussar= Kulturtillfället blir alltför
betungande för en redan ansträngd Förskolebudget ! Kanske Inte en reflektion för
"ert bord"....men likväl en verklighet för oss i stans utkanter.........
Helt suverän teater "Sinnenas Spektakel, alla, både barn och pedagoger var
väldigt nöjda.

Tack alla som svarat på vår enkät

