Perusopetuksen itsearvioinnit 2016
Opiskelukysely kaikille perusopetuksen opiskelijoille
Tavoitteena oli toteuttaa kaikille perusopetuksen opiskelijoille opiskelukysely syksyllä 2016. Kysely
päätettiin kuitenkin siirtää vuoteen 2017.

Huoltajakysely
Tavoitteena oli syksyllä 2016 toteuttaa kaikille perusopetuksen opiskelijoille huoltajakysely, jolla selvitetään
maksavien asiakkaiden näkemyksiä. Kysely päätettiin kuitenkin siirtää vuoteen 2017.

Muskarin asiakaskysely
Kaikkien Pop & Jazz Konservatoriossa opiskelevien musiikkileikkikoululaisten vanhemmille toteutettiin
asiakaskysely joulukuussa Webropolilla. Kysely lähetettiin yhteensä 449 vastaajalle (joulukuun 2016
muskarin oppilasmäärä) ja vastauksia saatiin yhteensä 103, joten vastausprosentti oli 23.
Vastuuhenkilö: Tarja Lampinen
Keskeiset tulokset:
Tilat ja välineet koetaan toimiviksi. Huonommat arvosanat saavat odotustilat (ka 3.2) ja äänieristys (3.8).
Moitteita saavat sanallisessa palautteessa suuresti Gallerian odotustilat ja äänieristys ylipäätään.
Tiedotus todetaan toimivaksi. Lisää informaatiota kaivataan muusta Pop & Jazz Konservatorion toiminnasta.
Muutamissa viesteissä toivottiin säännöllistä uutiskirjettä Konservatorion toiminnasta.
Vastaajista 80% on kirjautunut Wilmaan ja 10% ei ole kirjautunut wilmaan. Vastaajista 66% kokee, että
wilma on helppokäyttöinen ja 5% kokee että ei ole. 68% kokee löytävänsä haluamaansa tietoa Wilmasta ja
1% kokee, että ei löydä tietoa wilmasta.
Vastaajat käyttävät wilmaa harvoin ja kiittävät siitä, että Wilman viestit tulevat sähköpostiin.
Ilmoittautuminen on saanut ka 4,4 arvosanan. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on koettu hieman
huonommaksi. Lapset viihtyvät (ka 4.8) muskarissa ja tulevat mielellään muskariin (ka 4.6). Muskariopettajat
koetaan asiantuntijoiksi (4.8) ja opetus koetaan laadukkaaksi (4.8.). Vastaajat kokevat, että lapset leikkivät ja
laulavat muskarissa opittuja lauluja myös kotona (ka 4).
Vastaajat kokivat, että muskarilaisten joulukonsertit olivat erittäin onnistuneet (ka4.8). Vastaajat kokevat, että
muskari on hyvä harrastus, koska lapsi nauttii musiikista, muskarissa voi tutustua eri soittimiin, koko perhe
harrastaa musiikkia tai on musiikin ammattilaisia. Muskari on kehittävä ja hauska harrastus. Musiikki
harrastuksena ja elämänlankana kiinnostaa.
Linkki tulosten tiivistelmään
Linkki kaikkiin vastauksiin

Tulosten käsittely ohjausryhmässä (pvm): 10.2.2017
Keskeiset sovitut kehittämistoimet:
Odotustiloihin lisää penkkejä, hoitopöytä vauvamuskarilaisia varten, jakkarat käsienpesua varten
vessoihin.Tiedotusta parannetaan. Tarkempi kehittämissuunnitelma on tiivistelmässä.
Asian käsittely johtoryhmässä (pvm): 28.2.2017
Sovitut toimenpiteet: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että muskari toimii erittäin hyvin.

