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Deltakelse:

Hele 72 % av foreldrene svarte på foreldreundersøkelsen. Vi er fornøyde!

Trivsel:
Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt på skolen og har noen medelever å være sammen med i 
friminuttene.  Vi ligger på samme snitt som kommunen. 

Vurdering for læring:
Foreldrene oppgir at elevene vet hva målene i fagene er og vet hva de må legge vekt på i arbeidet. Mens elevene scorer litt 
over snittet i bedømming av lærernes innsats med vurdering for læring gir foreldrene score litt under snittet på de samme 
spørsmålene. 

Mobbing:
De fleste foreldrene mener skolen håndterer mobbing av elever på en god måte. Vi ligger over snittet.

Informasjon fra skolen:
Foreldrene gir høy score på informasjonen de kan finne på skolens hjemmeside eller på skolens digitale læringsplattform, 
men flere mener at skolen kan gi bedre informasjonen om barnas utvikling både faglig og sosialt. 

Dialog og medvirkning:
Foreldrene på Smeaheia mener kommunikasjonen mellom hjem og skole er svært god. På spørsmål om lærerne følger opp 
foreldrenes synspunkter på barnets læring og utvikling og om de blir tatt imot på en  god måte ligger vi litt under snittet. 

Foreldrenes arbeidsutvalg/FAU og samarbeidsutvalget/SU
Foreldrene er svært fornøyde med FAUs og SUs arbeid og mener FAU/SU og de selv tar aktivt del i arbeidet for bedre 
skolemiljø og klassemiljø. 

Skolefritidsordningen (SFO)
Smeaheia SFO holder posisjonen, og foreldrene gir SFO score langt over kommune- og landsgjennomsnittet på alle spørsmål. 
Foreldrene oppgir at barna trives på SFO og at personalet gjør en flott jobb. Foreldrene mener det samlede aktivitetstilbudet
på SFO er godt tilpasset og variert. 
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Smeaheia 
skole 

(Høst 2018)

Sandnes 
kommune 

(Høst 2018)

Nasjonalt 

(Høst 2018)

Smeaheia 
skole 

(Høst 2017)

Trivsel 4,6 4,6 4,6 4,8

Mobbing på skolen 4,5 4,4 4,4

Informasjon fra skolen 4,1 4,2 4,2 4,3

Dialog og medvirkning 4,5 4,5 4,5 4,5

FAU/SFO 4,4 4,4 4,2 4,4

SFO 4,6 4,3 4,3 4,5

Læring og utvikling 4 4,1 4,2


