
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. 
 
Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut 
spørreundersøkelsen på forhånd før den legges inn elektronisk. Lenke til PDF-fil finnes i 
e-posten du fikk tilsendt. 
 
Vi behandler svarene konfidensielt, og det er ikke mulig å identifisere den enkelte 
skoleeiers eller skoleleders svar i rapporteringene. 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                        Kristin Rogde 
Forskningsleder                                 Prosjektleder 
 
 

Hvem svarer på vegne av skolen? Flere kryss er mulig dersom flere har vært involvert 
i arbeidet med besvarelsen. 
(1)  Rektor 

(2)  Assisterende rektor 

(3)  Inspektør 

(4)  Avdelingsleder 

(5)  Annen funksjon, spesifiser: _____ 
 
 
Fagfornyelsen 
 
Høsten 2020 innføres et nytt læreplanverk i norsk skole. Utdanningsdirektoratet ønsker 
informasjon om hvor godt kjent Fagfornyelsen er, og hva skoler og skoleeiere har behov 
for av støtte i arbeidet med å ta i bruk nye læreplaner. 
_______________________________________________________________________
___________ 
  
 
 



I hvilken grad kjenner skolen/kommunen/fylkeskommunen til intensjonene med 
Fagfornyelsen? 
(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
 
 

Har skolen/kommunen/fylkeskommunen begynt å arbeide med Overordnet del eller 
andre deler av Fagfornyelsen? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har din skole/kommune/fylkeskommune begynt å arbeide med 
Fagfornyelsen? 

 Vet ikke 
Ikke i det 
hele tatt 

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

grad 

Vi har satt oss inn i hva som 
skjer når i Fagfornyelsen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vi har jobbet med Overordnet 
del 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vi har jobbet med 
dybdelæring 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vi har jobbet med nytt 
kompetansebegrep 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vi har jobbet med de 
tverrfaglige temaene 
demokrati og medborgerskap, 
folkehelse og livsmestring og 
bærekraftig utvikling 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vi har jobbet med 
profesjonsfellesskap og 
skoleutvikling 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 



Hvilke typer støtteressurser vil være relevant for dere å benytte i arbeidet med 
Fagfornyelsen? 

 Vet ikke 
Svært lite 
relevant 

Lite relevant Relevant Svært relevant 

Nettartikler om sentrale 
temaer i Fagfornyelsen 

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

Powerpoint med faglig 
innhold, for eksempel om 
sentrale begreper 

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

Korte filmer om sentrale 
temaer med 
refleksjonsspørsmål 

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

Videoforedrag med forskere 
eller fagpersoner 

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

Verktøy/skjemaer til 
kartlegging av og refleksjon 
over praksis 

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

Tips og råd/opplegg som kan 
brukes i fellestid eller på 
planleggingsdager 

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

 
 

I hvilken grad har skolen/kommunen/fylkeskommunen behov for ressurser som gir... 

 Vet ikke 
Ikke i det 
hele tatt 

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

grad 

...fagspesifikk støtte til 
arbeidet med læreplanene? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til videreutvikling av 
læreplanforståelse? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til å koble verdiene 
og prinsippene i overordnet 
del til opplæringen i fag? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til å jobbe med 
dybdelæring? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til å jobbe på tvers av 
fag? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til læringsfremmende 
underveisvurdering? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 Vet ikke 
Ikke i det 
hele tatt 

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

grad 

...støtte til 
standpunktvurdering? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

...støtte til skolebasert 
praksisutvikling (til 
skoleledelsen og hele 
personalet samtidig)? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 

Hvilke områder innenfor Fagfornyelsen er en del av skolen(e)s utviklingsområder? 
Flere kryss mulig. 

 
Inngår i 

utviklingspl
aner 

Relevante 
aktiviteter er 

lagt inn i 
årsplanen 

Vært tema 
på 

planlegging
sdager 

Er tema på 
fremtidige 

planlegging
sdager 

Ikke hatt om 
temaet 

Vet ikke 

Overordnet del (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Arbeid med læreplaner og 
kompetanse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Vurdering (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Dybdelæring (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Læringsmiljø/sosial læring (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Profesjonsfellesskap og 
skoleutvikling 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 

Annet, spesifiser: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Treffsikkerhet ved tilsyn 
  
Fører Fylkesmannen tilsyn med områder i regelverket som skoleeier/skoleledere opplever 
at de strever med å etterleve?Utdanningsdirektoratet ønsker informasjon om hvordan 



skolene og kommunene opplever at tema for Fylkesmannens tilsyn på 
opplæringsområdet treffer i forhold til de utfordringene de har.  Dette for å kunne innrette 
tilsynsvirksomheten slik at det føres tilsyn med de temaer som har høyest risiko. 
Direktoratet har også behov for å vite om skoler og kommuner gjør endringer etter tilsynet. 
Svarene vil bli brukt i vår evaluering av tilsynsvirksomheten og evalueringen av det felles 
nasjonale tilsynet. 
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

Har dere hatt tilsyn fra Fylkesmannen i løpet av de siste tre årene? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Tilsyn skal sikre regelverksetterlevelse. I hvilken grad traff Fylkesmannens tilsyn 
områder i regelverket dere ikke har oppfylt? 
(1)  Vet ikke 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 
 
 

I hvilken grad førte tilbakemeldingene i tilsynsrapportene til konkrete endringer på 
skolen/skolene? 
(1)  Vet ikke 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 
 

I hvilken grad bruker dere informasjon fra andre tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i 
endringsarbeid på skolen/skolene? 
(1)  Vet ikke 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 
 
 



Minoritetsspråklige elevers deltagelse på overnattingsturer i regi av skolen 
   
Skolen skal legge til rette for at alle elever på best mulig måte kan delta i det fellesskapet, 
inkludert leirskole og andre overnattingsturer. Utdanningsdirektoratet er kjent med at 
enkelte minoritetsspråklige elever ikke deltar på overnattingsturer. Vi ønsker å kartlegge 
hvor utbredt dette er, og om det er behov for støttemateriell som kan hjelpe skolene i 
samarbeidet med foreldre og elever slik at flere deltar. 
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

Har skolen erfart at minoritetsspråklige elever ikke deltar på overnattingsturer i regi av 
skolen? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Hvor stor andel av minoritetsspråklige elever ved skolen vil dere anslå deltar på 
overnattingsturer? 
(1)  Nesten alle 

(2)  Mer enn halvparten 

(3)  Omtrent halvparten 

(4)  Mindre enn halvparten 

(5)  Svært få 
 
 

Så langt dere vet, hva er årsaken(e) til at eleven(e) ikke deltar? Flere kryss mulig. 
(1)  Helserelaterte årsaker 

(2)  Foreldre/foresatte tillater ikke deltakelse 

(3)  Sosiale årsaker knyttet til skolesituasjonen 

(4)  Økonomiske utfordringer, for eksempel knyttet til innkjøp av utstyr 

(5)  Kulturelle eller religiøse årsaker 

(6)  Lang avstand til turmålet 

(8)  Vet ikke 

(7)  Annet, spesifiser:  _____ 
 
 



Har skolen behov for informasjon eller støttemateriell knyttet til denne 
problematikken? Flere kryss mulig. 
(1)  Ja, vi savner mer kunnskap og informasjon om mulige årsaker til at elever vegrer seg for å bli 

med 
(5)  Ja, vi savner mer kunnskap og informasjon om mulige årsaker til at foreldre ikke tillater 

deltakelse 
(2)  Ja, vi savner konkret støttemateriell som kan gjøre dialogen med foreldre lettere 

(3)  Nei, vi har gode rutiner og eget materiell 

(4)  Nei, vår skole har ikke tro på at støttemateriell vil kunne hjelpe oss i denne sammenhengen 

(6)  Nei, dette er ikke en problematikk på vår skole 
 
 

Hvis det skal utvikles informasjon eller støttemateriell, hva slags materiell kunne ha 
hjulpet dere? Flere kryss mulig 
(1)  Informasjonsmateriell til skolen 

(2)  Informasjonsmateriell til familien 

(3)  Samtaleguide til støtte i dialogen med eleven 

(4)  Samtaleguide til støtte i dialogen med foreldrene 

(5)  Støttemateriell til utvikling av informasjonsrutiner og samarbeidsrutiner hjem/skole 

(6)  Annet, spesifiser:  _____ 
 
 
Elever med stort læringspotensial 
  
I september 2016 la Jøsendalutvalget frem sin utredning NOU 2016: 14 Mer å hente. 
Bedre læring for lever med stort læringspotensial. Kunnskapsdepartementet og 
Utdanningsdirektoratet jobber med å følge opp ulike tiltak for denne gruppen elever. I den 
forbindelse ønsker vi informasjon om skolers og skoleeieres arbeid med elever med stort 
læringspotensial.  
 
Elever med stort læringspotensial omfatter elever som presterer på høyt faglig nivå, elever 
som har spesielle talenter, og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige 
nivåene. 
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

I hvilken grad lykkes skolen med å gi elever med stort læringspotensial tilpasset 
opplæring? 
(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 



(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
 
 

Har skoleeier planer/strategier for tilpasset opplæring for elever med stort 
læringspotensial som skolen kan ta utgangspunkt i? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Tilbyr skoleeier kompetanseutvikling eller veiledning om elever med stort 
læringspotensial? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Omtales elever med stort læringspotensial i skolens planer og strategier? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Hvilke(t) tiltak har dere for elever med stort læringspotensial? Flere kryss mulig. 
(1)  Forsering i aktuelle fag 

(2)  Egne læremidler/læringsressurser 

(3)  Pedagogisk differensiering og tilpasning i ordinær klasse 

(4)  Egne grupper over kortere tid for høyt presterende elever 

(6)  Ingen tiltak 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 

Har dere elever med stort læringspotensial som ikke i tilstrekkelig grad får tilpasset 
opplæringen til sine evner og forutsetninger? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 



(3)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har skolen tilstrekkelig kompetanse til å gi tilpasset opplæring for elever 
med stort læringspotensial? 
(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
 
 

I hvilken grad bruker skolen nasjonale sentre i forbindelse med elever med stort 
læringspotensial? 
(1)  Ikke i det hele tatt 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  I svært stor grad 
 
 

I hvilken grad har skolen behov for følgende for å gi elever med stort læringspotensial 
tilpasset opplæring 

 Ikke i det hele 
tatt 

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

grad 

Mer kompetanse lokalt på 
skolen 

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

Mer veiledning og støtte fra 
skoleeier 

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

Mer veiledning og støtte fra 
andre (nasjonale sentre o.l.) 

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

 
 
 
 
 
 
 



Forebygging av alvorlige skolehendelser (KD) 
 
Utdanningsdirektoratet har siden 2009 samarbeidet med politiet for å sikre et godt 
beredskapsarbeid i kommunene og fylkeskommunene. Hovedfokus for arbeidet er å 
forebygge alvorlige hendelser på skolene. I 2013 utarbeidet Utdanningsdirektoratet og 
Politidirektoratet veilederen Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner, 
veiledning i beredskapsplanlegging, som i 2013 og 2014 ble fulgt opp av politiet gjennom 
et eget program rettet mot utdanningsinstitusjonene. Målet med programmet var å bistå 
utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å lage gode beredskapsplaner for å forebygge 
alvorlige skolehendelser, og å øve på disse. I 2015 ble veilederen revidert. 
  
Kunnskapsdepartementet ønsker mer kunnskap om hvordan arbeidet med forebygging av 
alvorlige hendelser har utviklet seg siden 2009. Data skal gi informasjon om tilstanden i 
sektoren, og eventuelle tiltak for å forbedre denne. 
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

Har skolen beredskapsplaner for å dekke alvorlige skolehendelser? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 
 
 

Har skolen utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner for å avdekke alvorlige 
skolehendelser de siste tre skoleårene (2015-2016, 2016-2017 og/eller 2017-2018), 
enten alene eller i samarbeid med skoleeier og/eller lokalt politi? 
(1)  Ja, med skoleeier 

(2)  Ja, med lokalt politi 

(3)  Ja, med både skoleeier og lokalt politi 

(4)  Ja, alene 

(5)  Nei 
 
 

Har skolen planlagt å utarbeide beredskapsplaner i løpet av skoleåret 2018-2019, 
enten alene eller i samarbeid med skoleeier og/eller lokalt politi? 
(1)  Ja, med skoleeier 

(2)  Ja, med lokalt politi 

(3)  Ja, med både skoleeier og lokalt politi 

(4)  Ja, alene 

(5)  Nei 



 
 

Har skolen holdt beredskapsøvelser i løpet av de tre siste skoleårene (2015-2016, 
2016-2017 og/eller 2017-2018)? 
(1)  Ja, bare med ledelsen 

(2)  Ja, med ledelsen og lærere 

(3)  Ja, med ledelsen, lærere og elever 

(4)  Nei 

(5)  Vet ikke 
 
 

Kjenner du til veiledningene i beredskapsplanlegging på Utdanningsdirektoratets 
nettsider? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 
 
 

I hvilken grad synes du veiledningene i beredskapsplanlegging på 
Utdanningsdirektoratets nettsider gir nyttig informasjon? 
(1)  I liten eller ingen grad 

(2)  I noen grad 

(3)  I stor grad 

(4)  I svært stor grad 
 
 
Innføring av norm for lærertetthet 
 
Innføringen av lærernorm skal evalueres, og Utdanningsdirektoratet ønsker informasjon 
om problemstillinger knyttet til rekruttering av og bruk av nye lærere. 
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

Har skolen rekruttert  lærere i 2018 som følge av norm for lærertetthet? 
(2)  Ja 

(3)  Nei 

(4)  Vet ikke 
 
 



Du oppga at skolen har rekruttert lærere i 2018 som følge av ny norm for lærertetthet. 
Dersom du vet antall, oppgi her:  
_____ 
 
 

Har kommunen lagt føringer for hvordan de nye ressursene skal benyttes? 
(2)  Ja 

(3)  Nei 

(4)  Vet ikke 
 
 

Du oppga at kommunen har lagt føringer for hvordan de nye ressursene skal benyttes. 
Kan du spesifisere hvilke føringer? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 

Hvordan har dere valgt å benytte de ekstra lærerressursene ved din skole? Flere kryss 
mulig. 
(1)  I hovedsak ved å opprette nye klasser/grupper 

(2)  I hovedsak ved å sette lærerressursene inn i eksisterende grupper, som tolærerordning 

(3)  Lavere gruppestørrelse i enkelte fag 

(4)  Midlertidig nivådifferensiering 

(6)  Til gjennomføring av intensivkurs på 1.-4. trinn 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 

Du oppga at dere har valgt å benytte de ekstra lærerressursene ved din skole til lavere 
gruppestørrelse i enkelte fag. Hvilke fag gjelder dette? Flere kryss mulig. 
(1)  Norsk 

(2)  Matte 

(3)  Engelsk 

(4)  Kroppsøving 

(5)  Estetiske fag 

(6)  Andre fag 



 
 

Legger fysiske rammer på skolen, som for eksempel mangel på ledige 
undervisningsrom, begrensninger for hvordan ressursene kan benyttes? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 
 
 

Har skolen behov for å rekruttere lærere de neste tre årene? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Hva er årsakene til at skolen må rekruttere flere lærere de neste tre årene? Flere kryss 
mulig. 
(1)  Fordi lærere nærmer seg pensjonsalder 

(2)  For å oppfylle kravene i norm for lærertetthet (2018/2019 og innskjerpet krav fra 2019/2020) 

(3)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 

Har skolen opplevd vansker med rekruttering det siste året? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Du svarte at skolen opplever vansker med rekruttering, hvordan har dere løst dette? 
Flere kryss mulig. 
(1)  Ansetter personer som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting jf. opplæringsloven 

§10-6 og 10-6-a (dispensasjon) 
(2)  At lærere overføres mellom trinnene 

(3)  Lar stillingene stå ubesatt 

(4)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 



Etter din vurdering (gjelder 1. - 4. trinn), i inneværende skoleår, har skolen blitt bedre i 
stand til å... 

 Ikke i det hele 
tatt 

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

grad 

...identifisere elever som står i 
fare for å bli hengende etter i 
lesing, skriving eller regning 
på 1. -4. trinn? 

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

...tilby intensivopplæring til 
elever som står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, 
skriving og/eller regning i 1.-
4. trinn. 

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

 
 
 
Om implementering og konsekvenser av endringer i opplæringslovens 
 
Kapittel 9A i opplæringsloven omhandler elevene sitt skolemiljø. Revidert utgave av 
kapittelet trådte i kraft med virkning fra 1. august 2017. Lovendringen skal evalueres, blant 
annet med tanke på måloppnåelse og konsekvenser av endringen. Som en del av denne 
evalueringen, er det behov for informasjon om hvordan skoleledere ivaretar sine 
forpliktelser. Data skal inngå i egen rapport fra Deloitte, om konsekvenser av endringene.  
_______________________________________________________________________
___________ 
 
 

I hvilken grad har skoleeier utarbeidet felles rutiner og retningslinjer eller gitt andre 
føringer til skolene for hvordan disse skal... 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

...sørge for at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og 
læring? 

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

...oppfylle aktivitetsplikten i 
samsvar med krav i 
opplæringsloven? 

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

 
 



I hvilken grad har skolen etablert rutiner for å sikre at følgende delplikter som inngår i 
aktivitetsplikten blir oppfylt (se § 9 A-4)? 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

Følge med (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gripe inn (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Varsle rektor (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Undersøke (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Sette inn tiltak (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

I hvilken grad oppfatter skoleleder at alle ansatte ved skolen ivaretar følgende tre av 
aktivitetspliktens delplikter? 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

Følge med (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gripe inn (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Varsle rektor (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

I hvilken grad oppfatter skoleleder at skolen ivaretar følgende to av aktivitetspliktens 
handlingsplikter? 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

Undersøke (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Sette inn tiltak (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

I hvilken grad har skolen etablert rutiner for å sikre at... 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

...det blir utarbeidet en 
skriftlig plan når det blir satt i 
verk tiltak i en sak? 

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



 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

...planen minst inneholder 
påkrevd informasjon jf. § 9 A-
4 sjette ledd? 

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

...det blir dokumentert hva 
som blir gjort for å oppfylle 
aktivitetsplikten? 

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

...involverte elever blir hørt? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

...elevens beste legges til 
grunn som et grunnleggende 
hensyn i skolens arbeid? 

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

 
 

I hvilken grad har skolen etablert rutiner for å sikre at... 

 Vet ikke 
Ikke i det hele 

tatt 
I liten grad I noen grad I stor grad 

...rektor straks blir varslet 
dersom en som arbeider på 
skolen får mistanke eller 
kjennskap til at en annen som 
arbeider på skolen krenker en 
elev? 

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

...skoleeier blir varslet dersom 
en som arbeider på skolen får 
mistanke eller kjennskap til at 
en annen som arbeider på 
skolen krenker en elev? 

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

...skoleeier blir varslet direkte 
av den som eventuelt får 
mistanke eller kjennskap til at 
en i ledelsen på skolen 
krenker en elev? 

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

 
 



Lovendringen, fra vedtaksplikt til aktivitetsplikt, har bidratt til at arbeidet med 
oppfølgingen av enkeltelever har blitt: 

 Vet ikke Helt uenig Litt uenig 
Verken enig 
eller uenig 

Litt enig Helt enig 

Enklere (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Raskere (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tryggere (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Mer brukervennlig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 

Har skolen etablert rutiner som sikrer at... 
 Ja Nei Delvis Vet ikke 

...elever informeres om deres 
rettigheter? 

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

...foreldre informeres om 
deres rettigheter? 

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

...elevene og foreldrene deres 
blir informert om muligheten 
til å melde saken til 
Fylkesmannen? 

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

...alle som arbeider på skolen 
er informert om sine plikter i 
henhold til aktivitetsplikten 
etter kap. 9A? 

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

 
 
Tusen takk for at du besvarte undersøkelsen. 
 
Dersom du lurer på noe, ta kontakt på sporringene@nifu.no 
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