
Foreldreundersøkelsen i SFO 2020  

Dette året ble undersøkelsen sendt til alle foresatte med elever i SFO, 48 elever. Vi har fått en svarprosent på 62%. Gjennomsnittet i 
Stavanger var forøvrig på 68%. Dette er lavere enn årene før, som har sin forklaring i bl.a. Corona tiltakene på skolen og i hjemmene.   

Alle spørsmålene har en indeks fra 1 til 5, hvor 5 er det høyeste, hvorav grenseverdien over 4 er grønt skår. Gjennomsnittlig skår for alle 
spørsmålene i Stavanger er 4,5 mens fro Buøy SFO er snittskår 4,3. Det samlede resultatene viser at vi skårer grønt på alle spørsmålene i 
undersøkelsen, som betyr at vi har et tilfredsstillende resultat.  

Vi ønsket å forbedre oss på to områder fra undersøkelsen i 2019: 

• Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt tilpasset, som viste et resultat på 3,6 i 2019 og 3,9 i 2020.  
 
Her er en liten forbedring fra 2019, men vi skulle ønske at kom over grenseverdien på 4. 
 
I forhold til størrelsen på Buøy SFO, antall ressurser, bemanning o.l. mener vi at vi har et godt aktivitetstilbud. Hva som foresatte legger 
i spørsmålet godt tilpasset kan være ulikt og burde være noe mer nyansert. 

 

• Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet, som viste et resultat på 3,6 i 2019 og 4,2 i 2020.  
 
Informasjon til foresatte om SFO tilbudet er blitt foretatt gjennom skolens websider, SMS, telefon, eller personlige samtaler vedr. 
enkeltelever. Dette skoleåret har vi i tillegg opprettet en Facebook-gruppe hvor vi primært legger ut bilder fra dagens aktiviteter. Hvorvidt 
dette har medvirket til en forbedring er uvisst, men ser vi på liker klikk disse meldingene får tyder dette på at mange synes dette er en god 
informasjon.  

Undersøkelsen viser generelt at elevene på Buøy SFO trives (skår over 4), noe som er en viktig faktor i elevenes hverdag i SFO. Men som 
tallene viser kan vi bli enda bedre på de fleste områdene, noe vi vil arbeide for fremmover. 

 

 

 

 

 

 



Spørsmål i undersøkelsen 

FORELDREUNDERSØKELSEN BUØY SFO 2017-2020         

  2017 2018 2019 2020 

Barnet mitt trives på SFO 4,5 4,6 4,5 4,3 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø for barna 3,8 4,0 4,2 4,3 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et fysisk trygt miljø for barna 3,9 3,9 4,2 4,3 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt tilpasset 3,6 3,5 3,6 3,9 

Aktivitetene i skolens ferier er gode 4,5 4,1 4,5 4,4 

Jeg har et godt samarbeid med personalet på SFO 4,2 4,1 4,3 4,2 

Jeg opplever at beskjedene jeg gir til personalet på SFO, blir fulgt opp 4,1 4,1 4,1 4,3 

Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet 3,8 3,5 3,6 4,2 

Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner er tilgjengelig på Internett 4,4 4,8 4,8 4,7 

Snitt 4,1 4,1 4,2 4,3 

Svarprosent 68 % 79 % 96 % 62 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trend analyse diagram 

 

 


