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Foreldreundersøkelsen 2022 - Informasjon om gjennomføring 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse skal gjennomføres i Osloskolen, i perioden 21. mars - 08. april 
22. 

Gjennomføring av Foreldreundersøkelsen er forankret i Byrådssak 147/16, Tiltaksplan for et trygt psykososialt 
miljø for barn og unge i Oslo og etablering av mobbeombud. 

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk med utsendelse til foresatte via e-post og sms. Løsningen er tilpasset 
slik at foresatte kan svare på undersøkelsen via mobiltelefon, nettbrett eller pc. 

I samarbeid med Conexus AS, har Utdanningsadministrasjonen gjort klar undersøkelsen for gjennomføring i 
Utdanningsdirektoratets administrasjonsportal. Dette innebærer at skolens oppgave kun er å informere 
foreldre/foresatte og elever, samt sende ut invitasjoner på e-post og sms mandag 21. mars. Se forslag til tidsplan 
på neste side. 

Notat 

Til: Alle skoler 
Fra: Seksjon for analyse og prøveutvikling (TDA) 
Saksbeh: Inga Bilstad Brøyn 
Telefon: 98 63 81 68 
Dato: 
Vår ref.: 

16.03.2022 
22/7905-2 



Forslag til tidsplan for skolene 

Fredag 18. mars: Publisere nettsak på skolens hjemmeside 

Tekst/bilde blir klargjort i EpiServer av Kommunikasjonsavdelingen i UDA. Saken blir gjort klar i løpet av 
17. mars. Del gjerne saken gjennom skolens sosiale medier (Facebook og lignende). 

Fredag 18. mars: Sende skolemelding til foresatte med informasjon. 

Forslag til melding: "Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse skal gjennomføres i Osloskolen, i 
perioden 21. mars - 8. april 2022. Foresatte med barn under 18 år inviteres til å delta. Formålet med 
undersøkelsen er at du skal få si din mening om ditt barns trivsel og læring, i tillegg til samarbeidet 
mellom skolen og hjemmet. Les mer om undersøkelsen på skolens hjemmeside." 

Mandag 21. mars: Sende ut invitasjoner på e-post og sms 

Invitasjonene sendes ut via Utdanningsdirektoratets administrasjonsportal, gå inn på følgende lenke: 
https://elfu.udir.no/Administrasjon/ 

Se vedlagt veiledning. 

Om undersøkelsen 

Hvem gjelder undersøkelsen for? 
Undersøkelsen omfatter alle grunn- og videregående skoler (unntatt noen spesialskoler). Undersøkelsen gjelder 
for foresatte med barn under 18 år, og vil bli sendt til foresatte med barn på 1. trinn til og med vg1. 

NB! Undersøkelsen vil av metodiske årsaker bli sendt til kun én foresatt per barn. Har de foresatte flere barn, vil de 
få en svarlenke per barn. 

Hvilke spørsmålsbolker er valgt ut? 
Undersøkelsen som skal gjennomføres i Osloskolen omfatter 11 spørsmålsbolker med til sammen 43 spørsmål. 
Respondentene vil bruke ca. 5-10 minutter på å besvare undersøkelsen. Spørsmålene skal i første rekke gi 
foreldrene anledning til å svare på spørsmål om barnas skolemiljø. I tillegg er det tatt med noen viktige 
kjerneområder som støtte fra lærer, motivasjon, samarbeid/dialog skole-hjem og læring og utvikling. 

Ut fra ovennevnte er følgende spørsmålsbolker valgt ut til Foreldreundersøkelsen 2022: Trivsel, Motivasjon, 
Støtte fra lærerne, Trygt miljø, Trygt miljø - krenkelser, Mobbing på skolen, Informasjon fra skolen, Dialog og 
medvirkning, Kjennskap og forventninger, Utviklingssamtalene og Læring og utvikling. 

Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2022 
Skolene vil finne sine resultater i Utdanningsdirektoratets rapporteringsportal (tilsvarende som for 
Elevundersøkelsen). 

https://elfu.udir.no/Administrasjon/


Vennlig hilsen 
Seksjon for analyse og prøveutvikling, UDA 


