
1 

 

Tusen takk for at du setter av tid til å besvare Utdanningsdirektoratets spørringer til 

Skole-Norge. 

 

Svarene dine lagres automatisk, og det er ikke noe problem å gå ut av undersøkelsen for 

så å gå inn igjen og fortsette senere. Du kommer videre i undersøkelsen ved å trykke 

"Neste". 

 

Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen, oppfordrer vi dere til å fylle ut 

spørreundersøkelsen på forhånd før den legges inn elektronisk. PDF-versjon finnes ved å 

følge lenken nedenfor. 

  

Spørreskjema som PDF finnes her: http://www.nifu.no/sporringene 

 

Vi behandler svarene konfidensielt og det er ikke mulig å identifisere den enkelte 

skoleeier eller skoleleder sine svar i rapporteringen. Undersøkelsen er meldt til 

Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).  

 

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på sporringene@nifu.no 

 

Vennlig hilsen 

 

Roger Andre Federici                        Erica Waagene                       Cay Gjerustad 

Forskningsleder                                 Forsker                                   Forsker 

 

 

Hvem svarer på vegne av kommunen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært 

involvert i arbeidet med besvarelsen. 

(1)  Rådmann, assisterende rådmann eller lignende 

(2)  Skolefaglig ansvarlig (eksempel utdanningsdirektør, skolesjef, oppvekstsjef, seksjonssjef for 

skole) 

(5)  Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå 

(3)  Rådgiver, konsulent, førstesekretær og lignende 

(4)  Annen funksjon, spesifiser: _____ 
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EKSAMEN 

 

Det foreligger lite systematisert kunnskap om hvordan lokalt gitt eksamen oppfattes og 

administreres, og om hvordan skolene bruker Utdanningsdirektoratets 

veiledningsmateriell og erfaringer fra Utdanningsdirektoratets sensorskoleringer i eget 

utviklingsarbeid. Spørsmålene nedenfor vil blant annet gi nyttig informasjon fra skoleeiere 

og skoleledere om hvorvidt skriftlig og muntlig eksamen oppfattes å gi pålitelig 

informasjon om elevenes kompetanse, hvorvidt sensorenes erfaringer bidrar til å heve 

vurderingskompetansen ved skolene, samt bruk av veiledningsmateriell og forståelse av 

regelverk knyttet til muntlig eksamen. 

_______________________________________________________________________ 

 

Synes du sentralt gitt skriftlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse? 

(1)  Ja, i alle fag 

(2)  Ja, i noen fag 

(3)  Nei 

 

Synes du lokalt gitt muntlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse? 

(1)  Ja, i alle fag 

(2)  Ja, i noen fag 

(3)  Nei 

 

Synes du det er det er helt klart hvilken kompetanse elevene skal vise til eksamen? 

(1)  Ja, helt klart, 

(2)  Nei, noe uklart 

(3)  Nei, ganske uklart 

 

Synes du det er helt klart hvilken kompetanse elevene skal vise til standpunkt? 

(1)  Ja, helt klart, 

(2)  Nei, noe uklart 

(3)  Nei, ganske uklart 
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I hvilken grad bidrar sensorenes erfaring til å heve vurderingskompetansen 

i kommunen/fylkeskommunen? 

(1)  I svært liten grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 

 

 

FELLES NASJONALT TILSYN 

 

Felles nasjonalt tilsyn i perioden 2014-17 har hatt hovedtemaet «Skolens arbeid med 

elevenes utbytte av opplæringen». Fylkesmannen har ført tilsyn med temaene i over 50 

prosent av kommunene og i alle fylkeskommunene. Det har vært satset bredt på 

informasjon og veiledning til alle skoler og skoleeiere om innholdet i tilsynet. 

  

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 har vært en omfattende satsing i sektoren. Det er viktig å 

høste erfaringer fra tilsynet både når det gjelder gjennomføring og innhold. 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvordan har dere vært involvert i felles nasjonalt tilsyn (FNT) i perioden 2014-2017? 

Flere kryss er mulig. 

(1)  Tilsyn med ett eller flere tema innenfor FNT i perioden (for eksempel elevenes utbytte av 

opplæringen, forvaltningskompetanse, skolebasert vurdering) 

(2)  Tilsyn med skoleeiers forsvarlige system (i ett eller flere av FNT-temaene) 

(3)  Gjennomført egenvurdering i ett eller flere av temaene (i RefLex eller på annen måte) 

(4)  Samlinger internt i kommunen der dette har vært tema 

(5)  Samlinger fra fylkesmannen der dette har vært tema 

(6)  Lest om felles nasjonalt tilsyn på Utdanningsdirektoratets nettsider 

(8)  Har ikke har vært involvert 

(7)  Vet ikke 

 

Fant Fylkesmannen brudd på regelverket i tilsynet? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 
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Hvor involvert var dere i at skolen(e) rettet opp i bruddet på regelverket? 

(1)  Vi overlot all rettingen til skolen(e) 

(2)  Vi involverte oss lite i retteprosessen, fordi det var bare små korreksjoner som skolen(e) lett 

kunne rette selv 

(3)  Vi støttet, veiledet og fulgte opp skolen(e) i retteprosessen 

 

Medførte tilsynet at dere sørget for endring av praksis på flere skoler enn den/de 

kontrollerte skolen(e)? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

Har tilsynet medført at dere har foretatt endringer i hvordan dere følger opp skolene på 

disse områdene (skoleeiers forsvarlige system)? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

Hva var hovedårsaken til endringene i hvordan dere følger opp skolene (forsvarlig 

system)? 

(1)  Forsvarlig system var en del av fylkesmannens tilsyn og fylkesmannen avdekket brudd på 

dette 

(2)  Vi vurderte selv at vårt system for å følge opp skolene ikke var godt nok fordi systemet ikke 

hadde avdekket disse bruddene på skolenivå 

(3)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

Hvorfor medførte ikke bruddene på skolenivå endringer i deres system for å følge opp 

skolene? Flere kryss er mulig. 

(1)  Bruddene på regelverket var så små at de ikke krevde endringer i systemet 

(2)  Bruddene ville blitt avdekket av systemet etter hvert 

(3)  Bruddene skyldes mangler på skolenivå som vi allerede kjente til 

(4)  Annet, spesifiser:  _____ 
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Har dere fått økt kompetanse i hvordan dere kan oppfylle kravene i opplæringsloven 

innenfor disse områdene av felles nasjonalt tilsyn? 

 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad 

Lokalt læreplanarbeid (1)  (2)  (3)  (4)  

Arbeidet med individuelle 

opplæringsplaner 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Underveisvurdering for læring (1)  (2)  (3)  (4)  

Underveisvurdering for å 

avdekke og følge opp elever 

som ikke har tilfredsstillende 

utbytte av opplæringen 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Kartlegging og vurdering av 

elever som ikke har norsk 

eller samisk som morsmål 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Enkeltvedtak for elever med 

rett til tiltak ut over ordinær 

opplæring 

(spesialundervisning, særskilt 

norskopplæring) 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Skolebasert vurdering (1)  (2)  (3)  (4)  

Skoleeiers forsvarlige system (1)  (2)  (3)  (4)  

 

Hvor stor betydning har disse kildene hatt for å øke kompetansen innenfor temaene i 

felles nasjonalt tilsyn? 

 
Liten/ingen 

betydning 
Mindre betydning Noe betydning Stor betydning 

Tilsyn fra Fylkesmannen (1)  (2)  (3)  (4)  

Veiledning fra Fylkesmannen (1)  (2)  (3)  (4)  

Egenvurdering i RefLex (1)  (2)  (3)  (4)  

Informasjon og veiledning på 

Udir. sine nettsider 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 

Har dere endret praksis på ett eller flere av områdene i felles nasjonalt tilsyn, uten at 

fylkesmannen har ført tilsyn med disse temaene? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 
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Hva var bakgrunnen for endringene? Flere kryss er mulig. 

(1)  Egenvurdering av temaene i RefLex eller på annen måte 

(2)  Generell diskusjon innad på skolen / i kommunen 

(3)  Veiledning fra Fylkesmannen utenom tilsyn 

(4)  Informasjon fra andre tilsyn / tilsyn i andre kommuner 

(5)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

Hva er årsaken til at dere ikke har gjort endringer av eget initiativ? Flere kryss er 

mulig. 

(1)  Vi foretok egenvurdering og kom til at kommunens/skolens praksis er innenfor regelverket på 

alle temaene 

(2)  Vi har ikke kapasitet til å arbeide med dette utenom tilsyn 

(3)  Annet: spesifiser:  _____ 

 

 

LÆRERES KOMPETANSE FOR UNDERVISNING AV NYANKOMNE 

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 

 

Mange skoleeiere har på grunn av flyktningsituasjonen det siste året fått flere elever i 

alderen 6-18 år som nylig har kommet til landet (asylsøkere og flyktninger). I tillegg mottar 

mange skoler nyankomne elever med annen innvandringsbakgrunn, for eksempel 

familiegjenforente eller barn av arbeidsinnvandrere. Elever med annet morsmål enn norsk 

og samisk har rett til særskilt språkopplæring ved behov, både i grunnskole og 

videregående opplæring. For å vite hva kompetansebehovene faktisk er ute i kommunene 

og fylkeskommunene, ber vi nå om en rapportering på situasjonen med hensyn til 

lærerkrefter, opplæringstilbud og samarbeid mellom skole og andre kommunale tjenester. 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvor mange nyankomne elever har dere mottatt de siste 12 månedene? Oppgi 

omtrentlig antall. 

___ 
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Hvor små eller store vil du si at utfordringene med organiseringen av opplæring for 

nyankomne elever er i din kommune/fylkeskommune? 

(1)  Veldig små 

(2)  Ganske små 

(3)  Verken/Eller 

(4)  Ganske store 

(5)  Veldig store 

 

På hvilke områder vil du si at utfordringene er størst? Flere kryss er mulig. 

(1)  Komme raskt i gang med opplæringen 

(2)  Mangel på tospråklige lærere 

(3)  Mangel på lærere med kompetanse i andrespråksdidaktikk 

(4)  Mangel på lærere med kompetanse i flerkulturell pedagogikk 

(5)  For dårlig kjennskap til regelverket hos skoleledere 

(6)  Tilgang på læremidler 

(7)  Fysiske forhold (plassmangel etc.) 

(8)  Manglende omsorgskompetanse på traumer 

(9)  Samarbeid med andre etater (skolehelsetjeneste, barnevern, NAV og lignende) 

(10)  Manglende opplæringsstrategier knyttet til tenåringer som er analfabeter og/eller har svært 

mangelfull skolegang 

(11)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

Har dere i 2015 og 2016 ansatt flere lærere som en direkte følge av 

flyktningsituasjonen? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

Organiserer kommunen/fylkeskommunen særskilte opplæringstilbud for nyankomne 

elever (jf. opplæringslovens §§ 2-83-12 om at nyankomne elever med vedtak om 

særskilt språkopplæring kan få opplæringen i egne grupper, klasser eller skoler)? 

(4)  Ja, til alle/nesten alle 

(3)  Ja, til noen 

(2)  Nei 

 

Har dere opprettet nye innføringstilbud de tre siste årene? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 
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Hva slags formalkompetanse har lærerne ved skolens/i 

kommunens/fylkeskommunens innføringstilbud? Flere kryss er mulig. 

(1)  Andrespråksdidaktikk 

(2)  Flerkulturell pedagogikk 

(3)  Kompetanse innen tospråklig fagopplæring 

(4)  Morsmålskompetanse 

(5)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

Hvor mange lærere med relevant formalkompetanse mangler 

skolen/kommunen/fylkeskommunen for å kunne gi nyankomne elever et fullverdig 

opplæringstilbud? Oppgi omtrentlig antall, skriv 0 dersom skolen ikke mangler 

lærere.  

__ 

 

Hvilken kompetanse er det mest behov for ved skolen/i kommunen/fylkeskommunen? 

Flere kryss er mulig. 

(1)  Andrespråksdidaktikk 

(2)  Flerkulturell pedagogikk 

(3)  Annen formalkompetanse 

(4)  Kompetanse innen tospråklig fagopplæring 

(5)  Morsmålskompetanse 

(6)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

 

KOMPETANSE FOR MANGFOLD 

 

Utdanningsdirektoratet iverksatte høsten 2013 et femårig kompetanseløft innenfor 

flerkulturell pedagogikk og andrespråksdidaktikk. Skoler har fått tilbud om etterutdanning i 

tett samarbeid i med lokale universitets- og høyskolemiljøer. Nå, mot slutten av 

satsingsperioden, ønsker Utdanningsdirektoratet å vite mer om kompetanse og 

kompetansebehov på dette området. 

_______________________________________________________________________ 

 

Har kommunen/fylkeskommunen deltatt i Kompetanse for mangfold? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
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I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen behov for økt kompetanse på lov og 

regelverk for arbeid med minoritetsspråklige elever? 

(1)  I svært liten grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I hverken stor eller liten grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 

 

Har dere gjennomført ståstedsanalyse for å identifisere behov for kompetanseheving 

på det flerkulturelle området? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

I hvilken grad har deltakelsen i Kompetanse for mangfold styrket 

kommunens/fylkeskommunens kompetanse for arbeid med minoritetsspråklige 

elever? 

(1)  I svært liten grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I hverken stor eller liten grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 

 

 

SKOLEMILJØ  

 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Utdanningsdirektoratet ønsker å kartlegge i hvilken grad skoler og kommuner opplever at 

de har tilstrekkelig kompetanse, og nødvendige tverrfaglige samarbeid, til å ivareta 

elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø.  

_______________________________________________________________________ 
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I hvilken grad opplever du at ansatte ved skolen/i kommunen/fylkeskommunen har… 

 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

I svært stor 

grad 

... tilstrekkelig kompetanse til 

å ivareta elevens rett til et 

godt psykososialt skolemiljø? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 ... har tilstrekkelig kunnskap 

om regelverket for arbeid 

med skolemiljø? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

... tilstrekkelig kunnskap om 

hva som er lovlige, egnede 

og tilstrekkelige tiltak i 

arbeidet mot mobbing? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Hvor henter du informasjon om regelverket? Flere kryss er mulig. 

(1)  Utdanningsdirektoratets nettsider 

(2)  Andre nettjenester/instanser 

(3)  Kolleger 

 (5)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

Hvordan foretrekker du å få informasjon om hva som kan være gode tiltak i en 

mobbesituasjon? Flere kryss er mulig. 

(7)  Utdanningsdirektoratets nettsider 

(1)  Andre nettjenester/instanser 

(2)  Kolleger 

(3)  Informasjon fra ledelsen 

(4)  Film/video 

(5)  Mobbeombud 

(6)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

I hvilken grad har din(e) skole(r) etablert samarbeidsnettverk med andre lokale etater 

og tjenester i kommunen (PPT, Skolehelsetjeneste, Barne-familievern mv.) for å ivareta 

elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø? 

(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
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På Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere informasjon om «Inkluderende barnehage- 

og skolemiljø» som er tre tilbud om kompetanseutvikling for gode skolemiljø uten mobbing 

og andre krenkelser. Det er tre tilbud til ulike målgrupper: 1. Læringsmiljøprosjektet, 2. Et 

samlingsbasert tilbud og 3. Et nettbasert tilbud. For videre planlegging av tilbudene, vil det 

være nyttig for Utdanningsdirektoratet å få oversikt over hvor mange skoleeiere og 

skoleledere som kjenner til disse tre tilbudene, og om dere vurderer det som aktuelt å delta i 

noen av tilbudene. 

 

Hvilke av de tre nevnte tilbudene i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» på 

Utdanningsdirektoratets nettsider kjenner du til? Flere kryss er mulig. 

(4)  Læringsmiljøprosjektet 

(1)  Det samlingsbaserte tilbudet 

(2)  Det nettbaserte tilbudet 

(3)  Ingen av dem 

 

Er det aktuelt for skolen/kommunen/fylkeskommunen å delta i noen av tilbudene i 

«Inkluderende barnehage- og skolemiljø»? 

(5)  Nei, vi ønsker ikke å delta i noen av tilbudene. 

(1)  Nei, vi har allerede deltatt i noen av tilbudene. 

(2)  Ja, det vil være aktuelt å delta i Læringsmiljøprosjektet. 

(3)  Ja, det vil være aktuelt å delta i det samlingsbaserte tilbudet. 

(4)  Ja, det vil være aktuelt å delta i det nettbaserte tilbudet. 

 

 

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE 

 

I en undersøkelse gjennomført av Rambøll i 2016 sier 4 av 10 nyutdannede nytilsatte 

lærere i barnehage og skole at de ikke har fått veiledning. Regjeringen samarbeider med 

partene for å utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for denne gruppen. 

Denne spørringen skal bidra til informasjon om omfang og organisering av veiledning til 

nytilsatte nyutdannede lærere i dag, samt informasjon om veiledernes kompetanse. 

_______________________________________________________________________ 

 

Har kommunen/fylkeskommunen et opplegg for veiledning av nytilsatte nyutdannede 

lærere? 

(1)  Ja, ved alle skoler 

(2)  Ja, ved de fleste skolene 

(3)  Ja, ved noen av skolene 

(4)  Nei 
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Hvordan organiseres veiledningen? Flere kryss er mulig. 

(1)  På den enkelte skole 

(2)  Samarbeid mellom flere skoler i kommunen/fylkeskommunen 

(3)  Veilederpool i kommunen/ fylkeskommunen 

(4)  Interkommunalt samarbeid 

(5)  Kjøp av veiledere fra eksterne kompetansemiljøer 

(6)  Usikker 

(7)  Annet, spesifiser:  _____ 

 

 

Gjennomsnittlig for et skoleår: Hvor mange i din kommune/fylkeskommune fungerer 

som veileder for nytilsatte nyutdannede lærere? 

___ 

 

Foreligger det konkrete planer om å sette i gang et opplegg for veiledning av nytilsatte 

nyutdannede lærere i kommunen/fylkeskommunen? 

(1)  Ja, ved alle skoler 

(2)  Ja, ved noen skoler 

(3)  Nei 

(4)  Vet ikke 

 

Slik du ser det, hva har vært/vil være viktigst for å få på plass en veiledningsordning i 

din kommune/fylkeskommune? 

Kryss av for de to viktigste alternativene. 

(8)  Politisk engasjement 

(1)  Ligger i kommunens utdanningspolitiske strategi 

(2)  Samarbeid med hovedtillitsvalgte 

(3)  Arbeidstidsavtalen 

(4)  Engasjement fra skoleledere 

(5)  Samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene 

(7)  Annet: spesifiser:  _____ 

 

Har veilederne i kommunen/fylkeskommunen formell veilederutdanning? 

(5)  Ja, alle 

(4)  Ja, flere enn halvparten 

(3)  Omtrent halvparten 

(2)  Færre enn halvparten 

(1)  Nei, ingen 
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SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING 

 

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette i 

opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer 

som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Regjeringen 

sier i Sundvollen-erklæringen at de ønsker å forbedre rådgivningstjenesten. For best 

mulig innretning på nye tiltak, er det derfor nødvendig med mer kunnskap om status for 

den sosialpedagogiske rådgivningen i grunnopplæringen.  

_______________________________________________________________________ 

 

Tenk generelt på skolene i kommunen eller fylket. Har rådgiveren(e) ansvar for både 

den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesveiledningen ved den 

enkelte skole? 

(1)  Ja, ved alle skolene 

(2)  Ja, ved de fleste skolene 

(3)  Ja, ved noen av skolene 

(4)  Nei, rådgivningstjenesten er som regel delt mellom ulike personer (sosialpedagogisk og 

utdannings- og yrkesveiledning) 

 

Er det iverksatt kompetansehevingstiltak for å heve de sosialpedagogiske rådgivernes 

kompetanse i ditt fylke/din kommune? 

(1)  Nei, det er ikke iverksatt kompetansehevingstiltak 

(2)  Ja, formelt kompetansehevende tiltak i form av minst 30 studiepoeng 

(3)  Ja, kortvarige kurs og samlinger 

(4)  Annet, spesifiser: _____ 

 

I hvilken grad opplever du at ansatte i din kommune/fylkeskommune har tilstrekkelig 

kompetanse knyttet til sosialpedagogisk rådgivning? 

(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
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I hvilken grad ivaretas elevenes rett til rådgivning på barnetrinnet? 

(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 

 

Hvordan organiseres sosialpedagogisk rådgivning på barnetrinnet? 

(1)  Egen stilling 

(2)  En del av kontaktlærers ansvarsområde 

 

I hvilken grad har skoleeier systemer for oppfølging av sosialpedagogisk arbeid på 

barnetrinnet som i tilstrekkelig grad ivaretar kvalitetsvurdering og oppfølging av 

elevens rett til rådgivning? 

(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 

 

 

Tusen takk for at du besvarte undersøkelsen. 

 

Dersom du lurer på noe, ta kontakt på sporringene@nifu.no 

 

  

 

 


