
Utvalg År Prikket Sist oppdatert
Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018

Foreldreundersøkelsen

Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Bakgrunn

1. 
trinn

2. 
trinn

3. 
trinn

4. 
trinn

5. 
trinn

6. 
trinn

7. 
trinn

8. 
trinn

9. 
trinn

10. 
trinn Vg1

Kryss 
av for 
hvilket 
årstrinn 
barnet 
går på:

48 47 33 40 33 34 36 2 2 0 0

Trivsel

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Barnet mitt 
trives på 
skolen

224 40 5 - - 0 4,8

Barnet mitt 
har 
medelever å 
være 
sammen 
med i 
friminuttene

214 40 4 10 - - 4,7

Motivasjon

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Barnet mitt 
er 214 48 6 - - 0 4,7



interessert i 
å lære på 
skolen
Barnet mitt 
liker 
skolearbeide
t

142 95 15 19 4 0 4,3

Barnet mitt 
gleder seg til 
å gå på 
skolen

179 69 15 9 3 0 4,5

Barnet mitt 
fortsetter å 
jobbe selv 
om det som 
skal læres, 
er vanskelig

118 106 20 22 4 3 4,2

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt 
uenig Vet ikke Ikke 

aktuelt Snitt

Barnet mitt 
bruker 
tilstrekkelig 
tid på 
hjemmelek
sene

129 96 19 21 4 - - 4,2

Hjem - Skole

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig Litt uenig Helt uenig Snitt

Jeg viser 
interesse for 
det barnet mitt 
gjør på skolen

230 41 - - 0 4,8

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Ikke 
aktuelt Snitt

Barnet mitt 
får hjelp til 
leksene 
hjemme

238 31 - - - - 4,8



Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig Litt uenig Helt uenig Snitt

Jeg 
oppmuntrer 
barnet mitt i 
skolearbeidet

257 - - 0 0 4,9

Jeg forventer 
at barnet mitt 
gjør sitt beste 
på skolen

252 21 - - 0 4,9

Jeg synes det 
er viktig at 
barnet mitt 
gjør det godt 
på skolen

221 41 - 0 - 4,7

Jeg får 
veiledning av 
skolen om 
hvordan jeg 
kan hjelpe 
barnet mitt 
med 
skolearbeidet

100 91 51 19 11 3,9

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Ikke 
aktuelt Snitt

Jeg får 
veiledning av 
skolen om 
hvordan jeg 
bør følge 
opp lekser i 
de ulike 
fagene

78 93 48 26 14 6 3,8

Støtte fra lærerne

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
bryr seg om 
barnet mitt

219 41 9 - - 0 4,7

Jeg har 
inntrykk av 213 41 11 - - 4 4,7



at lærerne 
har positive 
forventninge
r til mitt 
barns læring 
og utvikling
Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
behandler 
barnet mitt 
med respekt

228 32 6 5 - - 4,8

Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt spør 
læreren om 
hjelp hvis 
det er noe 
han/hun ikke 
får til

166 66 20 8 3 11 4,5

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
hjelper 
barnet mitt 
slik at 
han/hun 
forstår det 
som skal 
læres

176 65 15 - - 12 4,6

Arbeidsforhold og læring

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Jeg har 
inntrykk av 
at det er god 
arbeidsro i 
timene

95 83 37 26 9 24 3,9

Jeg har 
inntrykk av 
at i klassen 
til barnet 
mitt synes 
de det er 
viktig å 
jobbe godt 
med 
skolearbeide

115 83 27 15 0 34 4,2



t
Jeg har 
inntrykk av 
at i klassen 
til barnet 
mitt vet 
elevene at 
det er greit å 
gjøre feil, 
fordi de kan 
lære av det

117 70 32 - - 45 4,3

Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt får nok 
faglige 
utfordringer 
på skolen

145 74 23 22 7 3 4,2

Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt får 
oppgaver på 
skolen som 
han/hun 
klarer å løse 
på egen 
hånd

175 67 19 5 0 7 4,5

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
gjennomgår 
og forklarer 
nytt stoff, 
slik at barnet 
mitt forstår 
innholdet

155 79 17 - - 12 4,4

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt 
uenig Vet ikke Ikke 

aktuelt Snitt

Barnet mitt 
får lekser 
som 
han/hun 
greier å 
gjøre på 
egen hånd

144 84 14 20 5 0 3 4,3

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
sjekker at 
leksene er 

142 61 22 22 10 - - 4,2



gjort.

Medvirkning

I svært 
stor grad I stor grad I noen 

grad I liten grad Ikke i det 
hele tatt Vet ikke Snitt

Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt får 
være med 
på å foreslå 
hvordan 
han/hun skal 
arbeide med 
fagene

38 72 57 24 5 79 3,6

Jeg har 
inntrykk av 
at skolen 
legger til 
rette for at 
elevene kan 
delta i 
elevrådsarbe
id og 
lignende

52 84 28 4 2 103 4,1

Jeg har 
inntrykk av 
at skolen 
hører på 
elevenes 
forslag

42 84 51 4 0 94 3,9

Jeg har 
inntrykk av 
at elevene 
får være 
med på å 
lage regler 
for hvordan 
klassen/grup
pa skal ha 
det

45 89 56 5 1 78 3,9

Regler på skolen

I svært 
stor grad I stor grad I noen 

grad I liten grad Ikke i det 
hele tatt Vet ikke Snitt

Jeg har 143 115 11 - - 3 4,5



inntrykk av 
at barnet 
mitt vet 
hvilke regler 
som gjelder 
på skolen
Jeg har 
inntrykk av 
at de ansatte 
sørger for at 
elevene 
følger 
reglene på 
skolen

106 135 21 2 0 11 4,3

Jeg har 
inntrykk av 
at de ansatte 
på skolen 
reagerer på 
samme 
måte, hvis 
elevene 
bryter 
reglene

77 101 24 4 5 64 4,1

Trygt miljø

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Jeg har 
inntrykk av 
at de ansatte 
på skolen 
har klare 
forventninge
r til hvordan 
elevene skal 
oppføre seg 
mot 
hverandre

202 58 6 4 0 5 4,7

Jeg har 
inntrykk av 
at de ansatte 
på skolen 
reagerer når 
noen sier 
eller gjør 
noe 
ubehagelig 
mot en elev

156 66 13 14 1 25 4,4



Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt kan 
gjøre feil, 
uten å bli 
gjort narr av 
i klassen

139 61 25 - - 36 4,4

Jeg har 
inntrykk av 
at barnet 
mitt har 
noen voksne 
på skolen å 
prate med 
hvis han/hun 
har behov 
for det

160 66 19 - - 18 4,5

Svært 
fornøyd Fornøyd Ganske 

fornøyd
Litt 

fornøyd
Ikke særlig 

fornøyd Vet ikke Snitt

Er du 
fornøyd med 
skolehelsetje
nesten?

41 72 20 9 0 132 4

Mobbing på skolen

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Skolen 
håndterer 
mobbing av 
elever på en 
god måte

89 66 34 14 7 65 4

Dialog og medvirkning

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Kommunikas
jonen 
mellom hjem 
og skole er 

147 75 25 19 5 4 4,3



god.
Lærerne 
viser 
interesse for 
mine 
synspunkter 
om mitt 
barns læring 
og utvikling

174 59 18 - - 12 4,5

Lærerne 
følger opp 
mine 
synspunkter 
om mitt 
barns læring 
og utvikling

146 64 17 12 4 31 4,4

Jeg blir tatt 
imot på en 
god måte 
når jeg 
kontakter 
skolen

213 37 11 - - 7 4,7

Jeg kan 
raskt få til et 
møte med 
kontaktlærer
en hvis jeg 
har behov 
for det

196 25 10 - - 35 4,7

Jeg kan 
raskt få til et 
møte med 
skolens 
ledelse hvis 
jeg har 
behov for 
det

144 24 17 - - 83 4,6

Foreldrenes arbeidsutvalg/FAU og samarbeidsutvalget/SU

Helt enig Litt enig
Verken 

enig eller 
uenig

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

FAU 
fremmer 
fellesinteress
ene til 
foreldrene 
på en god 
måte

132 75 25 8 0 35 4,4

FAU bidrar til 133 78 26 3 2 32 4,4



at elever og 
foreldre tar 
aktivt del i 
arbeidet for 
å skape et 
godt 
skolemiljø
SU/Driftsstyr
e arbeider 
for å skape 
et godt 
skolemiljø

108 56 29 1 0 79 4,4

Jeg tar aktivt 
del i 
foreldrearbei
det for å 
skape et 
godt 
skolemiljø

88 99 56 23 4 4 3,9

Jeg tar aktivt 
del i 
foreldrearbei
det for å 
skape et 
godt 
klassemiljø

112 100 39 18 - - 4,1

Tilleggsspørsmål - Eiganes skole

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig Litt uenig Helt uenig Vet ikke

Jeg opplever 
at skolen 
jobber aktivt 
for å skape et 
godt skolemiljø

193 61 10 7 0 4

Jeg vil melde 
ifra til skolen 
hvis jeg får 
mistanke om 
at elever ikke 
har det trygt 
og godt på 
skolen (for 
eksempel at de 
blir mobbet).

242 26 4 1 0 1

Jeg har tillit til 
at skolen vil ta 
kontakt med 
meg hvis mitt 
barn blir 

202 42 10 12 4 2



mobbet eller 
mobber andre


