Foreldreundersøkelsen i skole
I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og
med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom
hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre
undersøkelsen.
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Skal du administrere undersøkelsen?
Her kan du lese mer om det praktiske, altså bestilling, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Logg inn for å svare på Foreldreundersøkelsen
Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres i perioden oktober-januar. I løpet av vårsemesteret er
gjennomføringsperioden fra februar til juni.

Prioriter før gjennomføring
For å tilrettelegge for lokale prioriteringsdiskusjoner i forkant av gjennomføringen, er det fra og med
høsten 2017 bare anledning til å ta med opptil 10 av de 20 bolkene med spørsmål som er tilgjengelige i
undersøkelsen. Utdanningsdirektoratet har gjort spørsmålsbolken «medvirkning» obligatorisk i
Foreldreundersøkelsen høsten 2017.

Side 1 av 3

•

Spørsmålene Foreldreundersøkelsen

Oppfølging av resultatene
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen er tilgjengelige for rektor dagen etter at foreldrene har svart. Skolen
eller skoleeier bestemmer selv en lokal frist for når undersøkelsen avsluttes.
Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen presenterer resultatene fra Foreldreundersøkelsen for
foreldrene og drøfter resultatene og mulige tiltak sammen med dem.
For å unngå fare for indirekte identifisering anbefaler direktoratet at skolen for eksempel presenterer
resultatene fra Foreldreundersøkelsen på samme måte som resultatene fra Elevundersøkelsen er publisert i
Skoleporten. Hvis 50 prosent av de inviterte og minimum 10 personer har svart på hver trinn, kan
resultatene per spørsmål uten videre publiseres per trinn i form av gjennomsnitt.
Det er juridisk forsvarlig og pedagogisk fornuftig å publisere mer detaljerte resultater fra undersøkelsen
hvis slike resultater ikke utgjør en fare for indirekte identifisering av foreldre som har svart. Det er rektor
som er ansvarlig for å gjøre denne vurderingen.

Analyser av resultatene
Utdanningsdirektoratet har bestilt kvantitative og kvalitative analyser (case) av resultatene fra
Elevundersøkelse, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen etter gjennomføringen høsten 2017.
Rapport kommer høsten 2018.

Personvern
Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra
undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort
for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.
Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den
behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i
personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Vedlegg
Veileder brukerundersøkelsene april 2018.pdf
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http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/
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