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Hva er foreldreundersøkelsen? 
Foreldreundersøkelsen er en undersøkelse utviklet og levert av Utdanningsdirektoratet. 
Undersøkelsen skal brukes på skoler i hele Norge. I Fredrikstad kommune skal alle barne- og 
ungdomsskoler gjennomføre Foreldreundersøkelsen hvert tredje år, fra og med skoleåret 
2018/2019.  
 
 
Hva er hensikten med foreldreundersøkelsen?  
Hensikten er at foreldre og foresatte får si sin mening om elevenes læring, trivsel og om 
samarbeidet mellom hjem og skole. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen benyttes som en 
hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli 
brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra 
Foreldreundersøkelsen kan bli publisert i Skoleporten.  
 
 
Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 
Undersøkelsen gjennomføres fra uke 42. Du/dere vil få tilsendt SMS om hvordan du besvarer 
undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er tilgjengelig på følgende 
språk: 
norsk (bokmål og nynorsk), nordsamisk, engelsk, arabisk, somali og polsk.  
 
Det er frivillig å svare, men vi ønsker selvsagt høyest mulig deltakelse. Har du flere barn på 
samme skole, oppfordrer vi sterkt til at du svarer en gang for hvert av barna. Du kan velge å 
hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen 
spørsmål du ikke vil svare på.  
 
 
Personvern 
Den som svarer, oppgir ikke navn. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på 
en måte som gjør det mulig å gjenkjenne de enkelte foresatte sine svar. Det er lagt opp til 
svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene, både til skolene selv, 
skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for 
indirekte gjenkjenning av personer som har svart. 
 
 
Mer informasjon 
Ta kontakt med skolen eller sjekk ut: https://www.udir.no/undersokelser 
 
På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare! 
 
Mvh  
Morten Granholt 
Rektor 
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