
Foreldreundersøkelsen (3. og 6.trinn 2017) 

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 

Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017  15.01.2018 

 

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: 

2 3 35 2 3 28 0 0 0 0 0 

 

Trivsel 
 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Barnet mitt 
trives på 
skolen 

58 12 - - - 0 4,7 

Barnet mitt 
har 

medelever å 
være 
sammen 
med i 
friminuttene 

64 - - 0 0 0 4,9 

 

Motivasjon 
 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Barnet mitt 
er interessert 
i å lære på 
skolen 

59 14 0 0 0 0 4,8 

Barnet mitt 
liker 
skolearbeidet 

38 29 - - 0 0 4,4 

Barnet mitt 
gleder seg til 
å gå på 
skolen 

42 22 5 - - 0 4,4 

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

36 22 10 4 0 0 4,3 
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 Helt enig Litt enig 
Verken 

enig eller 
uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 
Ikke 

aktuelt 
Snitt 

Barnet mitt 
bruker 
tilstrekkelig tid 
på 
hjemmeleksene 

40 18 6 6 0 0 0 4,3 

 

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 

65 - 0 0 - 0 4,8 

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
har positive 
forventninger 
til mitt barns 
læring og 
utvikling 

64 - 0 0 - 0 4,8 

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 
behandler 
barnet mitt 
med respekt 

65 - 0 0 - 0 4,8 

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

50 17 - - 0 0 4,6 

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

52 16 - 0 - 0 4,7 
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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 

35 26 3 3 0 6 4,4 

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

33 21 - - 0 10 4,4 

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 

34 18 6 3 0 12 4,4 

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

43 17 5 7 0 0 4,3 

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

40 25 - 3 0 - 4,4 

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

42 26 - 0 0 - 4,6 
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 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 

34 24 - 5 - 0 0 4,2 

Jeg har 
inntrykk av 
at lærerne 

sjekker at 
leksene er 
gjort. 

39 14 5 5 0 4 0 4,4 

 

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 

14 15 22 6 0 16 3,6 

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

25 20 6 0 1 21 4,3 

Jeg har 
inntrykk av at 
skolen hører 
på elevenes 
forslag 

15 24 12 1 0 21 4 

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

18 24 17 3 0 9 3,9 
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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 

36 19 4 3 2 9 4,3 

 

Dialog og medvirkning 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Kommunikasjonen 
mellom hjem og 
skole er god. 

46 21 - - 0 0 4,5 

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

45 20 4 0 - - 4,5 

Lærerne følger 
opp mine 
synspunkter om 
mitt barns læring 

og utvikling 

44 19 5 - - - 4,5 

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

62 6 - - 0 - 4,8 

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

58 5 - - - 6 4,8 

Jeg kan raskt få 
til et møte med 
skolens ledelse 

hvis jeg har 
behov for det 

33 8 - - - 26 4,5 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg/FAU og samarbeidsutvalget/SU 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

FAU fremmer 
fellesinteressene 
til foreldrene på 
en god måte 

35 24 4 1 1 8 4,4 

FAU bidrar til at 
elever og 

foreldre tar 
aktivt del i 
arbeidet for å 
skape et godt 
skolemiljø 

37 24 4 2 0 6 4,4 
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SU/Driftsstyre 
arbeider for å 
skape et godt 
skolemiljø 

34 20 5 0 0 14 4,5 

Jeg tar aktivt 
del i 
foreldrearbeidet 
for å skape et 
godt skolemiljø 

28 19 13 9 0 3 4 

Jeg tar aktivt 
del i 
foreldrearbeidet 
for å skape et 

godt klassemiljø 

26 25 10 6 - - 4 

 
 


