
Utvalg År Prikket Sist oppdatert
Stangeland skole (Høst 2020) Høst 2020 11.01.2021

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



Trivsel

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

Barnet mitt 
trives på skolen 270 55 5 18 5 0 4,6

Barnet mitt har 
medelever å 
være sammen 
med i 
friminuttene

295 37 6 10 - - 4,7

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

266 60 10 13 3 0 4,6

Barnet mitt liker 
skolearbeidet 158 135 22 22 15 0 4,1

Barnet mitt 
gleder seg til å 
gå på skolen

201 103 15 24 9 0 4,3

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 314 35 - 0 - 4,9



Helt enig Litt enig Verken enig eller 
uenig Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt Snitt

Barnet mitt får 
hjelp til leksene 
hjemme

311 38 - 0 0 - 4,9

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

Jeg oppmuntrer barnet mitt i 
skolearbeidet 332 19 - - 0 4,9

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

160 96 66 20 9 4,1

Støtte fra lærerne

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

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

293 42 13 - 0 - 4,8

Jeg har inntrykk 
av at lærerne 
behandler 
barnet mitt med 
respekt

307 31 7 5 - - 4,8



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

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

274 57 16 4 - - 4,7

Arbeidsforhold og læring

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

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

253 75 7 11 - - 4,6

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig Litt uenig Helt uenig Vet ikke Ikke aktuelt Snitt

Jeg har 
inntrykk av at 
lærerne 
sjekker at 
leksene er 
gjort.

263 54 15 14 - - 0 4,6

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 
forventninger til 
hvordan elevene 
skal oppføre seg 
mot hverandre

291 49 5 3 - - 4,8

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

228 93 14 8 - - 4,6

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

192 96 19 20 12 13 4,3

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

259 64 13 3 5 8 4,7

Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig 
fornøyd Vet ikke Snitt

Er du fornøyd med 90 118 34 12 11 88 4



Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig 
fornøyd Vet ikke Snitt

skolehelsetjenesten?

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

139 81 41 9 4 79 4,2

Digitale ferdigheter

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 lærer å være kritisk til informasjon 
han/hun finner på Internett 44 113 110 26 7 51 3,5

Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å tenke over hvordan han/hun 
bruker informasjon fra Internett 48 103 114 28 7 51 3,5

Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker digitale verktøy for å lære 
(digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv 
tavle)

151 134 49 7 3 9 4,2

Kjennskap og forventninger

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

Skolen har gjort 64 63 14 10 3 4 4,1



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

meg kjent med 
mine rettigheter 
og plikter som 
forelder ut fra 
lovverket for 
skolen
Skolen har gjort 
meg kjent med 
hva tilpasset 
opplæring vil si 
for barnet mitt

50 52 29 13 7 7 3,8

Skolen har gjort 
meg kjent med 
hvordan jeg kan 
fremme klager, 
og forklart 
saksgangen i 
klagesaker

39 40 32 17 15 14 3,5

Jeg er kjent med 
hvilke 
forventninger 
skolen har til 
meg når det 
gjelder 
samarbeid med 
skolen

103 42 5 - - 3 4,5

Som forelder 
kan jeg gi 
tilbakemelding til 
lærerne og 
skolen uten frykt 
for at det skal gå 
ut over mitt barn

123 20 - 7 - 5 4,7



Læring og utvikling

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

Barnet mitt får 
opplæring i tråd 
med egne evner 
og 
forutsetninger i 
alle fag

87 45 9 11 - - 4,3

Barnet mitt viser 
en positiv faglig 
utvikling på 
skolen

106 35 - 8 - 0 4,5

Hvis skolen 
oppdager at 
barnet mitt har 
svak faglig 
utvikling, får 
barnet mitt raskt 
ekstra støtte for 
å komme videre

59 38 20 10 7 24 4

Skolefritidsordningen (SFO) 1

Helt enig Delvis enig Verken enig eller 
uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Barnet mitt 
trives på SFO 56 22 3 3 0 0 4,6

Jeg opplever at 
personalet på 
SFO bidrar til et 

55 20 - 0 - 0 4,5



Helt enig Delvis enig Verken enig eller 
uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

godt sosialt miljø 
for barna
Jeg opplever at 
personalet på 
SFO bidrar til et 
fysisk trygt miljø 
for barna

60 15 4 - - - 4,6

Det samlede 
aktivitetstilbudet 
på SFO er godt 
tilpasset

46 19 10 3 3 3 4,3

Aktivitetene i 
skolens ferier er 
gode

49 19 4 0 0 12 4,6

Skolefritidsordningen (SFO) 2

Helt enig Delvis enig Verken enig eller 
uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

Jeg har et godt 
samarbeid med 
personalet på 
SFO

54 10 16 - - 0 4,4

Jeg opplever at 
beskjedene jeg 
gir til personalet 
på SFO, blir fulgt 
opp

61 14 - - 0 4 4,7

Jeg opplever at 
jeg får 
tilstrekkelig 

53 20 - 4 - 0 4,4



Helt enig Delvis enig Verken enig eller 
uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt

informasjon om 
SFO-tilbudet
Det er nyttig for 
vår familie at 
informasjonen 
om SFO og dets 
aktivitetstilbud 
og matplaner er 
tilgjengelig på 
Internett

61 13 6 0 - - 4,6

Tilbudet om 
leksehjelp i SFO-
tiden fungerer 
bra for mitt barn

4 - 15 - 12 51 2,5

Måltidet på SFO 
er variert 30 19 13 7 4 11 3,9

Måltidet på SFO 
er sunt 29 22 17 - - 10 4

Jeg synes det er 
riktig at SFO har 
enkelte 
foreldrebetalte 
aktiviteter

22 17 12 6 19 6 3,2



Tilleggsspørsmål - Koronasituasjonen
Hvor enig er du i 
utsagnene som står 
under? 

Helt uenig Litt uenig
Verken 

uenig eller 
enig

Litt enig Helt enig Snitt

Barnet mitt hadde et 
sted der han/hun kunne 
sitte i fred for å gjøre 
skolearbeid

37 19 10 44 190 4,1

Barnet mitt hadde alltid 
tilgang til en 
datamaskin eller 
nettbrett når han hun 
jobbet med skolearbeid 
hjemme

29 - - 7 255 4,5

Dårlig internett hjemme 
gjorde at barnet mitt 
hadde problemer med å 
følge undervisningen

255 16 9 9 11 1,4

Jeg fikk veiledning av 
skolen om hvordan jeg 
kunne hjelpe barnet 
mitt med skolearbeidet i 
hjemmeskolesituasjonen

30 30 55 88 96 3,6

I svært 
liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor 

grad Snitt

I hvilken grad har du 
inntrykk av at lærerne 
fulgte opp barnet ditt i 
hjemmeskolesituasjonen?

9 11 63 118 96 3,9

I hvilken grad følte du at 
du kunne ta kontakt med 
barnets lærere hvis du 
hadde behov når det var 
hjemmeskole?

7 11 46 112 121 4,1

Hvor mye av hjemmeskole-tiden brukte eleven til skolearbeid (undervisning, oppgaver, 
lekser)?

Stangeland 
skole (Høst 

2020)
Mer enn tilsvarende en vanlig skoledag 34
Omtrent like mye som tilsvarende en vanlig skoledag 97
Over halvparten av tilsvarende en vanlig skoledag 72
Under halvparten av tilsvarende en vanlig skoledag 83
Vet ikke 12
Snitt 2,7



Ingenting under 15 
minutter

15-30 
minutter 1-2 timer Mer enn 2 

timer Snitt

Hvor mye tid 
brukte du på å 
følge opp 
elevens 
skolearbeid på 
en vanlig dag 
med 
hjemmeskole?

- - 76 117 88 3,9

Hvor mye tid 
bruker du på å 
følge opp 
elevens 
skolearbeid på 
en vanlig dag 
(uten 
hjemmeskole)?

7 62 174 46 5 2,9

Mye dårligere Litt dårligere Omtrent det 
samme Litt bedre Mye bedre Snitt

Opplever du at 
barnet ditt 
hadde 
dårligere eller 
bedre 
læringsutbytte 
under 
hjemmeskole 
enn i vanlig 
skolesituasjon?

38 125 99 24 8 2,5


