Resultat av kundenkät Kultur i skolan vt-2016
Kundenkät skickades ut för Kultur i skolan, vårterminen 2016 och 132 svar har kommit in till
oss, det har kommit in 53 svar från förskola, 18 svar från förskoleklass, 29 svar från åk 1-3, 21
svar från åk4-6, 6 svar från åk 7-9 och 5 svar från andra.
Uppdelningen mellan olika typer av arrangemang var att: 21,2 % har deltagit på dans, 72 %
ett teater, 21,2 % musik, 5,3% film och 4,5% konst och 6,1% har deltagit på andra
arrangemang.
Högsta betyg är 6 och lägsta betyg är 1.
Hur nöjd är du med bemötandet från den
administrativa personalen vid Kultur i skolan?

5,8

Hur nöjd är du med bemötandet från
publikvärdarna som tar emot vid arrangemang av 5,76
Kultur i skolan?
Hur nöjd är du med det utbud som presenteras av
Kultur i skolan?

4,83

Hur nöjd är du med variationen av konstformer*
som presenteras av Kultur i skolan? *dvs teater,

5,03

dans, musik, konst,etc.
Hur nöjd är du med den information som finns på
www.umea.se/kulturiskolan?

5,16

Hur nöjd är du med det nuvarande
anmälningsförfarandet* till Kultur i skolan?
* Dvs. att anmälningarna sker via en digital
blankett och att kontaktpersonen sedan får ett

5,42

bekräftelsemail.
Hur nöjd var du som medföljande lärare med
arrangemanget?
Hur nöjd upplever du som lärare att eleverna var
med arrangemanget?
Hur nöjd är du med verksamheten i stort?

5,52
5,24
5,34

Om du INTE ÄR HELT NÖJD, vad saknar du?
Dom som svarade på enkäten har bl.a. tyckt att:
Större utbud om sex, utanförskap och jämställdhet - för ungdomar
Större utbud och möjlighet att gå oftare!
Något för yngre barn 2-3 år
Mer för mindre barn alltså större utbud för förskolan. Mycket bra att de kommer ut till
förskolan och spelar uppträder.
För litet utbud
Vad skulle vi kunna göra för att förenkla för dig och övriga kommentarer.
Dom som svarade på enkäten har bl.a. tyckt att:
När jag ska fylla i formuläret är det lite stök när jag ska fylla i alternativen. Skulle vara fiffigt
m färdigt ifyllt och jag fick bara kryssa vilka jag vill få chans på.
Gärna ett utökat antal platser så att fler får komma på föreställningarna.
Bra kvalité på innehållet i programmet.
Gärna mer dans
Volymen på ljudet på föreställningarna har varit för högt.
Nästa gång är det bra om ni tänker på att det kan finnas allergiker om ni bjuder på något.

Tack alla som svarat på vår enkät!

