
Side 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".

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

Side 2
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvem svarer på vegne av skolen?
[s_10] 

Rektor

Assisterende rektor

Inspektør

Avdelingsleder

Annen funksjon, spesifiser:
[s_1] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_10] = [Annen funksjon, spesifiser:][s_1] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 3
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Hvem svarer på vegne av kommunen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært involvert i arbeidet 
med besvarelsen.
[s_12] 

Rådmann, assisterende rådmann eller lignende

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

Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå

Rådgiver, konsulent, førstesekretær og lignende

Annen funksjon, spesifiser:
[s_2] V1

Sidens valideringer:



V1 valideres med:
checkdepend ( [s_12] = [Annen funksjon, spesifiser:][s_2] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 4
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hvem svarer på vegne av fylkeskommunen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært involvert i 
arbeidet med besvarelsen.
[s_6] 

Fylkesrådmann, assisterende rådmann og lignende

Skolefaglig ansvarlig (fylkesutdanningssjef, assisterende fylkesutdanningssjef og lignende

Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå

Rådgiver, konsulent, førstesekretær, og lignende

Annen funksjon, spesifiser:
[s_3] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_6] = [Annen funksjon, spesifiser:][s_3] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 5
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Hvilke klassetrinn har dere ved skolen? Flere kryss er mulig.
[s_8] V1

1-4. trinn

5-7. trinn

8-10. trinn

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_8] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 6
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående] eller [background/b_3] = [Skoleeier - 
fylkeskommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

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.
____________________________________________________________________________________________



Side 7
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående] eller [background/b_3] = [Skoleeier - 
fylkeskommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Synes du sentralt gitt skriftlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse?
[s_13] 

Ja, i alle fag

Ja, i noen fag

Nei

Følgende vises hvis:
[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående] eller [background/b_3] = [Skoleeier - 
fylkeskommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Synes du lokalt gitt muntlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse?
[s_14] 

Ja, i alle fag

Ja, i noen fag

Nei

Side 8
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående] eller [background/b_3] = [Skoleeier - 
fylkeskommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Synes du det er det er helt klart hvilken kompetanse elevene skal vise til eksamen?
[s_15] 

Ja, helt klart,

Nei, noe uklart

Nei, ganske uklart

Følgende vises hvis:
[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående] eller [background/b_3] = [Skoleeier - 
fylkeskommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Synes du det er helt klart hvilken kompetanse elevene skal vise til standpunkt?
[s_16] 

Ja, helt klart,

Nei, noe uklart

Nei, ganske uklart

Side 9
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad bidrar erfaringene til sensorene som brukes ved muntlig eksamen til å heve 
vurderingskompetansen ved skolen?
[s_17] 

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad



Følgende vises hvis:
[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad bidrar erfaringene til sensorene som brukes ved skriftlig eksamen til å heve 
vurderingskompetansen ved skolen?
[s_18] 

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 10
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

I hvilken grad bidrar sensorenes erfaring til å heve vurderingskompetansen 
i kommunen/fylkeskommunen?
[s_19] 

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 11
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvilke av de følgende veiledningsmaterialene knyttet til eksamen bruker dere på din skole? Flere 
kryss er mulig.
[s_21] 

Eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse

Eksamensrapporter,

Forhåndssensurrapport

Elevbesvarelser med karakter

Annet, spesifiser: 
[s_7] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_21] = [Annet, spesifiser: ][s_7] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 12
Følgende vises hvis:

[s_8] = [8-10. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad har du inntrykk av at lærere ved skolen forstår regelverket for muntlig eksamen?
[s_22] 

I svært liten grad



I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 13
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.
___________________________________________________________________________________________

Side 14

Hvordan har dere vært involvert i felles nasjonalt tilsyn (FNT) i perioden 2014-2017? Flere kryss er 
mulig.
[s_23] 

Tilsyn med ett eller flere tema innenfor FNT i perioden (for eksempel elevenes utbytte av opplæringen, 
forvaltningskompetanse, skolebasert vurdering)

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

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

Samlinger internt i kommunen der dette har vært tema

Samlinger fra fylkesmannen der dette har vært tema

Lest om felles nasjonalt tilsyn på Utdanningsdirektoratets nettsider

Har ikke har vært involvert

Vet ikke

Side 15
Følgende vises hvis:

[s_23] = [Tilsyn med ett eller flere tema innenfor FNT i perioden (for eksempel elevenes utbytte av opplæringen, 
forvaltningskompetanse, skolebasert vurdering)] eller [s_23] = [Tilsyn med skoleeiers forsvarlige system (i ett eller 
flere av FNT-temaene)]

Fant Fylkesmannen brudd på regelverket i tilsynet?
[s_24] V1

Ja

Nei

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_24] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 16
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]



og
[s_24] = [Ja]

Hvor involvert var dere i at skolen(e) rettet opp i bruddet på regelverket?
[s_25] 

Vi overlot all rettingen til skolen(e)

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

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

Side 17
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]
og

[s_24] = [Ja]

Medførte tilsynet at dere sørget for endring av praksis på flere skoler enn den/de kontrollerte 
skolen(e)?
[s_26] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

og
[s_24] = [Ja]

Har tilsynet medført at dere har foretatt endringer i hvordan dere følger opp skolene på disse 
områdene (skoleeiers forsvarlige system)?
[s_27] 

Ja

Nei

Side 18
Følgende vises hvis:

[s_27] = [Ja]
og

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hva var hovedårsaken til endringene i hvordan dere følger opp skolene (forsvarlig system)?
[s_28] 

Forsvarlig system var en del av fylkesmannens tilsyn og fylkesmannen avdekket brudd på dette

Vi vurderte selv at vårt system for å følge opp skolene ikke var godt nok fordi systemet ikke hadde avdekket disse 
bruddene på skolenivå

Annet, spesifiser: 
[s_11] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_28] = [Annet, spesifiser: ][s_11] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 19



Følgende vises hvis:
[s_27] = [Nei]

og
[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hvorfor medførte ikke bruddene på skolenivå endringer i deres system for å følge opp skolene? 
Flere kryss er mulig.
[s_29] 

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

Bruddene ville blitt avdekket av systemet etter hvert

Bruddene skyldes mangler på skolenivå som vi allerede kjente til

Annet, spesifiser: 
[s_20] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_29] = [Annet, spesifiser: ][s_20] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 20
Følgende vises hvis:

[s_24] = [Ja]
og

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvordan fulgte skoleeier opp bruddene på regelverket på skolenivå?
Helt 

uenig
Noe 

uenig
Noe 
enig

Helt 
enig

Skoleeier ga skolen god støtte og veiledning i retteprosessen [s_188] 

Skoleeier involverte seg lite i retteprosessen [s_31] 

Skoleeier overlot til skolen nesten all kommunikasjon med fylkesmannen om 
retteprosessen

[s_32] 

Bruddene har medført endringer i hvordan kommunen følger opp sine skoler på 
tilsynsområdet

[s_33] 

Side 21

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 [s_34] 

Arbeidet med individuelle opplæringsplaner [s_35] 

Underveisvurdering for læring [s_36] 

Underveisvurdering for å avdekke og følge opp elever som ikke har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen

[s_37] 

Kartlegging og vurdering av elever som ikke har norsk eller samisk som morsmål [s_38] 

Enkeltvedtak for elever med rett til tiltak ut over ordinær opplæring 
(spesialundervisning, særskilt norskopplæring)

[s_39] 

Skolebasert vurdering [s_40] 

Raden vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = 
[Skoleeier - fylkeskommune]

Skoleeiers forsvarlige system

[s_41] 



Side 22

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 [s_42] 

Veiledning fra Fylkesmannen [s_43] 

Egenvurdering i RefLex [s_44] 

Informasjon og veiledning på Utdanningsdirektoratets nettsider [s_45] 

Side 23

Har dere endret praksis på ett eller flere av områdene i felles nasjonalt tilsyn, uten at fylkesmannen 
har ført tilsyn med disse temaene?
[s_46] 

Ja

Nei

Side 24
Følgende vises hvis:

[s_46] = [Ja]

Hva var bakgrunnen for endringene? Flere kryss er mulig.
[s_47] 

Egenvurdering av temaene i RefLex eller på annen måte

Generell diskusjon innad på skolen / i kommunen

Veiledning fra Fylkesmannen utenom tilsyn

Informasjon fra andre tilsyn / tilsyn i andre kommuner

Annet, spesifiser: 
[s_30] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_47] = [Annet, spesifiser: ][s_30] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 25
Følgende vises hvis:

[s_46] = [Nei]

Hva er årsaken til at dere ikke har gjort endringer av eget initiativ? Flere kryss er mulig.
[s_49] 

Vi foretok egenvurdering og kom til at kommunens/skolens praksis er innenfor regelverket på alle temaene

Vi har ikke kapasitet til å arbeide med dette utenom tilsyn

Annet: spesifiser: 
[s_48] V1

Sidens valideringer:



V1 valideres med:
checkdepend ( [s_49] = [Annet: spesifiser: ][s_48] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 26
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.
__________________________________________________________________________________________

Side 27
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hvor mange nyankomne elever har dere mottatt de siste 12 månedene? Oppgi omtrentlig antall.
[s_64] 

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hvor små eller store vil du si at utfordringene med organiseringen av opplæring for nyankomne 
elever er i din kommune/fylkeskommune?
[s_66] 

Veldig små

Ganske små

Verken/Eller

Ganske store

Veldig store

Side 28
Følgende vises hvis:

[s_66] = [Ganske store] eller [s_66] = [Veldig store]
og

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

På hvilke områder vil du si at utfordringene er størst? Flere kryss er mulig.
[s_67] 

Komme raskt i gang med opplæringen

Mangel på tospråklige lærere

Mangel på lærere med kompetanse i andrespråksdidaktikk

Mangel på lærere med kompetanse i flerkulturell pedagogikk

For dårlig kjennskap til regelverket hos skoleledere

Tilgang på læremidler

Fysiske forhold (plassmangel etc.)

Manglende omsorgskompetanse på traumer



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

Manglende opplæringsstrategier knyttet til tenåringer som er analfabeter og/eller har svært mangelfull skolegang

Annet, spesifiser: 
[s_50] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_67] = [Annet, spesifiser: ][s_50] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 29

Har dere i 2015 og 2016 ansatt flere lærere som en direkte følge av flyktningsituasjonen?
[s_68] 

Ja

Nei

Side 30
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har dere lærere som jobber bare med nyankomne elever ved skolen?
[s_69] 

Ja

Nei

Side 31
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

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)?
[s_189] 

Ja, til alle eller nesten alle

Ja, til noen

Nei
Dette svaralternativet vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Nei, men vi organiserer et nullte år

Side 32
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Har dere opprettet nye innføringstilbud de tre siste årene?
[s_71] 

Ja

Nei



Side 33

Hva slags formalkompetanse har lærerne ved skolens/i 
kommunens/fylkeskommunens innføringstilbud? Flere kryss er mulig.
[s_72] 

Andrespråksdidaktikk

Flerkulturell pedagogikk

Kompetanse innen tospråklig fagopplæring

Morsmålskompetanse

Annet, spesifiser: 
[s_51] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_72] = [Annet, spesifiser: ][s_51] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 34

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. 
[s_73] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_73] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 35
Følgende vises hvis:

[s_73] > 0.0

Hvilken kompetanse er det mest behov for ved skolen/i kommunen/fylkeskommunen? Flere kryss 
er mulig.
[s_74] 

Andrespråksdidaktikk

Flerkulturell pedagogikk

Annen formalkompetanse

Kompetanse innen tospråklig fagopplæring

Morsmålskompetanse

Annet, spesifiser: 
[s_52] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_74] = [Annet, spesifiser: ][s_52] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected



Side 36
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.
____________________________________________________________________________________________

Side 37
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Omtrent hvor stor andel av elevene på skolen har ikke norsk eller samisk som morsmål?
[s_61] 

Et lite mindretall

Under halvparten

Omtrent halvparten

Mer enn halvparten

Side 38
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvor mange elever ved skolen har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller 
tospråklig fagopplæring etter opplæringsloven § 3-12?
[s_62] 

Ingen

1-2 elever

3-5 elever

6-10 elever

11-20 elever

Mer enn 20 elever

Side 39
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har du selv formell kompetanse (med studiepoeng) fra universitet eller høyskole innenfor 
flerkulturell pedagogikk eller andrespråksdidaktikk?
[s_63] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvor mange av de ansatte har formell kompetanse (med studiepoeng) fra universitet eller høyskole 
innenfor flerkulturell pedagogikk eller andrespråksdidaktikk?
[s_65] 

Ingen ansatte

En ansatt



To ansatte

Tre ansatte

Flere enn tre ansatte

Side 40
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har skolen deltatt i etterutdanning innenfor Kompetanse for mangfold (i 2014 eller senere)?
[s_75] V1

Ja

Nei

Vet ikke

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_75] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 41
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Har kommunen/fylkeskommunen deltatt i Kompetanse for mangfold?
[s_198] V1

Ja

Nei

Vet ikke

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_198] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 42
Følgende vises hvis:

[s_75] = [Nei] eller [s_75] = [Vet ikke]

I hvilken grad mener du skolen har behov for økt kompetanse på det flerkulturelle området?
[s_76] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Følgende vises hvis:
[s_75] = [Nei] eller [s_75] = [Vet ikke]

I hvilken grad har personalet meldt om behov for kompetanse på det flerkulturelle området?



[s_77] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Følgende vises hvis:
[s_75] = [Nei] eller [s_75] = [Vet ikke]

I hvilken grad har de uttrykte kompetansebehovene blitt dekket?
[s_82] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 43
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen behov for økt kompetanse på lov og regelverk for 
arbeid med minoritetsspråklige elever?
[s_83] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 44
Følgende vises hvis:

[s_75] = [Ja] eller [s_198] = [Ja]

Har dere gjennomført ståstedsanalyse for å identifisere behov for kompetanseheving på det 
flerkulturelle området?
[s_84] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 45
Følgende vises hvis:

[s_75] = [Ja] eller [s_198] = [Ja]
og

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvilke temaer har skolen arbeidet med i etterutdanningen innenfor Kompetanse for mangfold? 
Oppgi med noen få stikkord hvilke tema dette er (f.eks. foreldresamarbeid, begrepsinnlæring, 
andrespråksdidaktikk, kartlegging, mangfold som ressurs):
[s_85] 



Side 46
Følgende vises hvis:

[s_75] = [Ja] eller [s_198] = [Ja]
og

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad har universitetet eller høyskolen som har gitt etterutdanning i Kompetanse for 
mangfold, imøtekommet skolens kompetansebehov?
[s_88] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 47
Følgende vises hvis:

[s_198] = [Ja]

I hvilken grad har deltakelsen i Kompetanse for mangfold styrket kommunens/fylkeskommunens 
kompetanse for arbeid med minoritetsspråklige elever?
[s_89] 

I svært liten grad

I liten grad

I hverken stor eller liten grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 48
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]
OPPLÆRINGSMODELLER

De senere årene har det blitt åpnet for flere muligheter til å utvikle nye fleksible opplæringsmodeller for 
yrkesfag lokalt. Fleksibilitet i utdanningsprogrammene er ett av tre prioriterte grunnprinsipper i arbeidet 
med å utvikle og forbedre videregående opplæring, jf. Meld. St. 20. Prinsippet innebærer mulighet til 
fordypning, tilpasning til enkeltpersoners ulike valg, og ulike fagområders behov. Utdanningsdirektoratet 
ønsker et innblikk i hvordan disse mulighetene for fleksibilitet utnyttes. 
____________________________________________________________________________________________

Side 49
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Hvilke opplæringsmodeller tilbyr fylkeskommunen? Flere kryss er mulig for hvert 
utdanningsprogram.

Naturbruk Bygg- og 
anleggsteknikk 

Design og 
håndverk 

Elektrofag Helse- og 
oppvekstfag 

Restaurant- 
og matfag 

Service og 
samferdsel 



Teknikk og 
industriell 

produksjon 

1 + 3 i bedrift (ett år i skole + tre år i 
lærebedrift) 

[s_191] 

0 + 4/ full opplæring i bedrift (fire år i 
lærebedrift) 

[s_196] 

Vekslingsløp (ulike modeller som 
veksler mellom skole og bedrift 
gjennom hele eller store deler av løpet) 

[s_195] 

TAF/YSK (Tekniske- og allmenne fag 
/yrkes- og studiekompetanse) 

[s_194] 

Treårig løp til studiekompetanse på 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer 

[s_193] 

Tre år i skole [s_192] 

Annet, spesifiser nedenfor [s_197] 

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Dersom du krysset av for annet, spesifiser her:
[s_199] 

Side 50
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

I hvilken grad informeres det aktivt om de ulike opplæringsmodellene? Sett ett kryss ved de 
aktuelle programmene. 

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

1 + 3 i bedrift (ett år i skole + tre år i lærebedrift) [s_200] 

0 + 4/ full opplæring i bedrift (fire år i lærebedrift) [s_201] 

Vekslingsløp (ulike modeller som veksler mellom skole og bedrift gjennom hele 
eller store deler av løpet) 

[s_202] 

TAF/YSK (Tekniske- og allmenne fag /yrkes- og studiekompetanse) [s_203] 

Treårig løp til studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogrammer [s_204] 

Tre år i skole [s_205] 

Side 51
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.
___________________________________________________________________________________________

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?

[s_93] 

... har tilstrekkelig kunnskap om regelverket for arbeid med skolemiljø? [s_94] 
[s_95] 



... tilstrekkelig kunnskap om hva som er lovlige, egnede og tilstrekkelige 
tiltak i arbeidet mot mobbing?

Side 52

Hvor henter du informasjon om regelverket? Flere kryss er mulig.
[s_96] 

Utdanningsdirektoratets nettsider

Andre nettjenester/instanser

Kolleger
Dette svaralternativet vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Informasjon fra skoleeier

Annet, spesifiser: 
[s_53] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_96] = [Annet, spesifiser: ][s_53] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 53

Hvordan foretrekker du å få informasjon om hva som kan være gode tiltak i en mobbesituasjon? 
Flere kryss er mulig.
[s_101] 

Utdanningsdirektoratets nettsider

Andre nettjenester/instanser

Kolleger

Informasjon fra ledelsen

Film/video

Mobbeombud

Annet, spesifiser: 
[s_54] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_101] = [Annet, spesifiser: ][s_54] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 54

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?
[s_105] 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad



I stor grad

I svært stor grad

Side 55

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.
[s_174] 

Læringsmiljøprosjektet

Det samlingsbaserte tilbudet

Det nettbaserte tilbudet

Ingen av dem

Side 56

Er det aktuelt for skolen/kommunen/fylkeskommunen å delta i noen av tilbudene i «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø»?
[s_176] 

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

Nei, vi har allerede deltatt i noen av tilbudene.

Ja, det vil være aktuelt å delta i Læringsmiljøprosjektet.

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

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

Side 57
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]
SPESIALUNDERVISNING

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ble opprettet i mars 2017. Gruppen 
har fått i oppdrag å foreslå tiltak som kan bidra til at barn og unge får et pedagogisk og spesialpedagogisk 
tilbud av høy kvalitet, og opplever økt inkludering i barnehage og skole. I spørsmålene nedenfor ønsker vi 
å belyse aspekter ved PP-tjenestens praksis og samarbeid med skolen.

Når du besvarer de neste fem spørsmålene ber vi deg tenke på det siste enkeltvedtaket 
du fattet om spesialundervisning.
____________________________________________________________________________________________

Side 58
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

I hvilken grad var PP-tjenestens sakkyndige vurdering nyttig for arbeidet med å fatte enkeltvedtak?
[s_107] 

I liten grad



I noen grad

I stor grad

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Beskrev sakkyndig vurderingen avvik med hensyn til:
Ja Nei

Organisering av spesialundervisningen? [s_108] 

Innholdet i spesialundervisningen? [s_207] 

Omfanget av spesialundervisningen? [s_208] 

Side 59
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Ga den sakkyndige vurderingen deg de opplysningene du trengte for å kunne skrive 
enkeltvedtaket?
[s_110] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

I hvilken grad synes du sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket var nyttig for det videre arbeidet 
med individuell opplæringsplan?
[s_111] 

I liten grad

I noen grad

I stor grad

Side 60
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Vil tilbudet om spesialundervisning i hovedsak gis av en spesialpedagog, en pedagog eller en 
assistent? Sett ett kryss.
[s_112] 

Spesialpedagog/lærer med spesialpedagogisk kompetanse

Pedagog

Assistent

Side 61
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Finnes det rutiner ved skolen for å involvere elever som mottar spesialundervisning i 
planleggingen av spesialundervisningen som gis?
[s_113] 

Ja

Nei



Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Finnes det rutiner ved skolen for å involvere elever som mottar spesialundervisning i evalueringen 
av spesialundervisningen som gis?
[s_114] 

Ja

Nei

Side 62
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Oppfatter du at det er tilstrekkelig og tilgjengelig kompetanse ved din skole om hvordan elever 
med behov for særskilt tilrettelegging kan inkluderes i opplæringen?
[s_115] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Er det sammenheng mellom skolens arbeid med lokale læreplaner og skolens arbeid med 
læringsmålene i individuell opplæringsplan?
[s_116] 

Ja

Nei

Side 63
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

I hvilken grad mener du elevens faglige og sosiale utviklingsmuligheter kommer tydelig frem i 
dokumentasjonen og beskrivelsen av arbeidet rundt eleven (for eksempel i individuell 
opplæringsplan)?
[s_117] 

I liten grad

I noen grad

I stor grad

Side 64
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Tenk på forrige skoleår. Fikk skolen hjelp av PPT til organisasjonsutvikling og kompetanseheving?
[s_118] 

Ja

Nei

Side 65
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]



Hvem gjennomfører spesialundervisningen ved skolen? Flere kryss er mulig. Merk: En 
spesialpedagog har formell studiekompetanse på mer enn 60stp i spesialpedagogikk. 

[s_119] 

Assistent(er)

Pedagog(er)

Spesialpedagog(er)

Side 66
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]
og

[s_119] = [Assistent(er)]

Hvor stor andel av timene til spesialundervisning gjennomføres av assistenter ved din skole?
[s_121] 

Mindre enn halvparten

Omtrent halvparten

Mer enn halvparten

Side 67
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Hvilke instanser samarbeider skolen med? Flere kryss er mulig.
[s_122] 

PP-tjenesten

Helsetjenesten

Barneverntjenesten

Habiliteringstjenesten

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Andre

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Samordnes hjelpetjenestenes arbeid inn mot skolen?
[s_123] 

Ja

Nei

Side 68
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Inngår det følgende i skoleeiers årlige tilstandsrapport/kvalitetsmelding/årsrapport eller 
lignende?

Ja Nei

Omfang av spesialundervisningen? [s_124] 

Kvalitet i spesialundervisningen? [s_209] 

Tilsynsresultater? [s_210] 

Læringsutbytte for elever med spesialundervisning? [s_211] 



Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Har kommunen gitt retning og innhold til arbeidet med elever med behov for særskilt 
tilrettelegging?
[s_126] 

Ja

Nei

Side 69
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Hvor ofte opplever du at elever selv takker nei til eller avslutter tilbud om spesialundervisning ved 
skolen?
[s_127] 

Aldri

Sjeldent

Ofte

Side 70
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Forekommer det at sakkyndige vurderinger returneres til PP-tjenesten for å utbedres?
[s_128] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole]

Finnes det rutiner for flerfaglig samarbeid ved din skole?
[s_129] 

Ja

Nei

Side 71
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.
____________________________________________________________________________________________

Side 72
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Har kommunen/fylkeskommunen et opplegg for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere?



[s_130] 

Ja, ved alle skoler

Ja, ved de fleste skolene

Ja, ved noen av skolene

Nei

Side 73
Følgende vises hvis:

[s_130] = [Ja, ved alle skoler] eller [s_130] = [Ja, ved de fleste skolene] eller [s_130] = [Ja, ved noen av 
skolene]

Hvordan organiseres veiledningen? Flere kryss er mulig.
[s_131] 

På den enkelte skole

Samarbeid mellom flere skoler i kommunen/fylkeskommunen

Veilederpool i kommunen/ fylkeskommunen

Interkommunalt samarbeid

Kjøp av veiledere fra eksterne kompetansemiljøer

Usikker

Annet, spesifiser: 
[s_55] V1

Følgende vises hvis:
[s_130] = [Ja, ved alle skoler] eller [s_130] = [Ja, ved de fleste skolene] eller [s_130] = [Ja, ved noen av 
skolene]

Gjennomsnittlig for et skoleår: Hvor mange i din kommune/fylkeskommune fungerer som veileder 
for nytilsatte nyutdannede lærere?
[s_133] 

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_131] = [Annet, spesifiser: ][s_55] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 74
Følgende vises hvis:

[s_130] = [Nei]

Foreligger det konkrete planer om å sette i gang et opplegg for veiledning av nytilsatte 
nyutdannede lærere i kommunen/fylkeskommunen?
[s_135] 

Ja, ved alle skoler

Ja, ved noen skoler

Nei

Vet ikke

Side 75
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]



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.
[s_136] 

Politisk engasjement

Ligger i kommunens utdanningspolitiske strategi

Samarbeid med hovedtillitsvalgte

Arbeidstidsavtalen

Engasjement fra skoleledere

Samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene

Annet: spesifiser: 
[s_56] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_136] = [Annet: spesifiser: ][s_56] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 76
Følgende vises hvis:

[s_130] = [Ja, ved alle skoler] eller [s_130] = [Ja, ved de fleste skolene] eller [s_130] = [Ja, ved noen av 
skolene]

Har veilederne i kommunen/fylkeskommunen formell veilederutdanning?
[s_138] 

Ja, alle

Ja, flere enn halvparten

Omtrent halvparten

Færre enn halvparten

Nei, ingen

Side 77
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har skolen tilsatt nyutdannede lærere det siste året?
[s_139] 

Ja

Nei

Side 78
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har skolen et opplegg for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere?
[s_140] 

Ja

Nei



Side 79
Følgende vises hvis:

[s_140] = [Ja]

Hvordan foregår veiledningen for de nyutdannede nytilsatte ved din skole? Flere kryss er mulig.
[s_141] 

Løpende veiledning i undervisningstiden

Faste 1-1-møter mellom veileder og den nyutdannede

Faste gruppemøter mellom veileder(e) og de nyutdannede

Samlinger for de nyutdannede utenfor arbeidsplassen

Annet, spesifiser: 
[s_57] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_141] = [Annet, spesifiser: ][s_57] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 80
Følgende vises hvis:

[s_140] = [Nei]

Foreligger det konkrete planer for innføring av veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere ved 
skolen?
[s_143] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 81
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Slik du ser det, hva har vært/vil være viktigst for å få en veiledningsordning på plass ved din skole? 
Flere kryss er mulig.
[s_144] 

Tilgangen på lærere med formell veilederkompetanse

Tilgangen på lærere som ønsker å være veiledere

Tilbud om opplæring/kvalifisering av veiledere

Tid avsatt i veileders og nytilsattes arbeidsplan

Annet: spesifiser: 
[s_58] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_144] = [Annet: spesifiser: ][s_58] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 82



Følgende vises hvis:
[s_140] = [Ja]

Har skolen én eller flere veiledere som er ansatt ved skolen for å veilede nyutdannede?
[s_146] 

Ja

Nei

Side 83
Følgende vises hvis:

[s_146] = [Ja]

Har disse veilederne andre ansvarsområder? Flere kryss er mulig.
[s_148] 

Kontaktlærer

Fagkoordinator

Teamleder

Øvingslærer

Praksislærer

Lærerspesialist

Ressurslærer

Skoleledelse

Ingen av disse

Annet, spesifiser: 
[s_59] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_148] = [Annet, spesifiser: ][s_59] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 84
Følgende vises hvis:

[s_146] = [Ja]

Har én eller flere av veilederne ved din skole formell veilederutdanning?
[s_150] 

Ja

Nei

Side 85
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvis skolen har deltatt i veilederutdanning (kurs, videre- eller etterutdanning): Hvor fornøyd eller 
misfornøyd er du med veilederutdanningen i forhold til skolens behov?
[s_151] 

Svært misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske fornøyd



Svært fornøyd

Ikke deltatt

Side 86
Følgende vises hvis:

[s_140] = [Ja]

Setter dere av tid til veiledning i veileders og den/de nytilsattes arbeidsplaner?
[s_152] 

Ja, hos veileder

Ja, hos nytilsatte

Ja, både hos veileder og nytilsatt

Nei

Side 87
Følgende vises hvis:

[s_152] = [Ja, hos veileder] eller [s_152] = [Ja, hos nytilsatte] eller [s_152] = [Ja, både hos veileder og nytilsatt]

Hvor mye tid settes av i gjennomsnitt til veiledningen (begge parter samlet)? Oppgi gjennomsnittlig 
antall timer til sammen i uka.

Antall timer:
[s_153] 

Side 88
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. 
__________________________________________________________________________________________

Side 89
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvordan er den sosialpedagogiske rådgivningen organisert ved skolen?
[s_155] 

Rådgiveren har ansvar for både den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesveiledningen

Rådgivningstjenesten er delt mellom to personer, én er ansvarlig for den sosialpedagogiske rådgivningen og en 
annen er ansvarlig for utdannings- og yrkesveiledningen

Annet, spesifiser: 
[s_60] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_155] = [Annet, spesifiser: ][s_60] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected



Side 90
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

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?
[s_157] 

Ja, ved alle skolene

Ja, ved de fleste skolene

Ja, ved noen av skolene

Nei, rådgivningstjenesten er som regel delt mellom ulike personer (sosialpedagogisk og utdannings- og 
yrkesveiledning)

Side 91
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

Er det iverksatt kompetansehevingstiltak for å heve de sosialpedagogiske rådgivernes kompetanse i 
ditt fylke/din kommune?
[s_158] 

Nei, det er ikke iverksatt kompetansehevingstiltak 

Ja, formelt kompetansehevende tiltak i form av minst 30 studiepoeng 

Ja, kortvarige kurs og samlinger 

Annet, spesifiser:
[s_70] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_158] = [Annet, spesifiser:][s_70] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 92
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Hvor stort årsverk er knyttet til sosialpedagogisk rådgivning ved din skole? Oppgi prosent.
[s_161] 

Side 93
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Er ressursen til den sosialpedagogiske rådgivningen tilstrekkelig i forhold til behovet?
[s_163] 

Ja

Nei

Side 94
Følgende vises hvis:



[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Mener du den sosialpedagogiske rådgivningen bør skilles fra karriereveiledning?
[s_164] 

Ja

Nei

Side 95
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleeier - kommune] eller [background/b_3] = [Skoleeier - fylkeskommune]

I hvilken grad opplever du at ansatte i din kommune/fylkeskommune har tilstrekkelig kompetanse 
knyttet til sosialpedagogisk rådgivning?
[s_165] 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 96
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad inngår rådgivingen i skolens planverk, på en slik måte at rådgivingen er en integrert 
del av skolens virksomhet
[s_166] 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Følgende vises hvis:
[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

I hvilken grad har skolen et godt samarbeid med relevante eksterne aktører (som PPT, barnevern 
o.l.), knyttet til sosialpedagogiske rådgivingsoppgaver?
[s_167] 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 97
Følgende vises hvis:

[s_8] = [1-4. trinn] eller [s_8] = [5-7. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

I hvilken grad ivaretas elevenes rett til rådgivning på barnetrinnet?
[s_168] 

Ikke i det hele tatt



I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Følgende vises hvis:
[s_8] = [1-4. trinn] eller [s_8] = [5-7. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

Hvordan organiseres sosialpedagogisk rådgivning på barnetrinnet?
[s_169] 

Egen stilling

En del av kontaktlærers ansvarsområde

Følgende vises hvis:
[s_8] = [1-4. trinn] eller [s_8] = [5-7. trinn] eller [background/b_3] = [Skoleeier - kommune]

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?
[s_170] 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 98
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]
FOREBYGGING AV ALVORLIGE SKOLEHENDELSER

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.
___________________________________________________________________________________________

Side 99
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har skolen beredskapsplaner for å avdekke alvorlige skolehendelser?
[s_180] 

Ja

Nei

Side 100
Følgende vises hvis:



[s_180] = [Ja]

Har skolen utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner for å avdekke alvorlige skolehendelser 
de siste tre skoleårene (2014-2015, 2015-2016 og/eller 2016-2017), enten alene eller i samarbeid 
med skoleeier og/eller lokalt politi?
[s_181] 

Ja, med skoleeier

Ja, med lokalt politi

Ja, med både skoleeier og lokalt politi

Ja, alene

Nei

Side 101
Følgende vises hvis:

[s_180] = [Nei]

Har skolen planlagt å utarbeide beredskapsplaner i løpet av skoleåret 2017-2018, enten alene eller i 
samarbeid med skoleeier og/eller lokalt politi?
[s_183] 

Ja, med skoleeier

Ja, med lokalt politi

Ja, med både skoleeier og lokalt politi

Ja, alene

Nei

Side 102
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Har skolen holdt beredskapsøvelser i løpet av de tre siste skoleårene (2014-2015 2015-2016, 
og/eller 2016/2017)?
[s_185] 

Ja, bare med ledelsen

Ja, med ledelsen og lærere

Ja, med ledelsen, lærere og elever

Nei

Veit ikke

Side 103
Følgende vises hvis:

[background/b_3] = [Skoleleder - grunnskole] eller [background/b_3] = [Skoleleder - videregående]

Kjenner du til veiledningene i beredskapsplanlegging på Utdanningsdirektoratets nettsider?
[s_186] 

Ja

Nei

Side 104
Følgende vises hvis:

[s_186] = [Ja]



I hvilken grad synes du veiledningene i beredskapsplanlegging på Utdanningsdirektoratets 
nettsider gir nyttig informasjon?
[s_187] 

I liten eller ingen grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Side 105
Tusen takk for at du besvarte undersøkelsen.

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


