Informasjonsskriv til foresatte om
spørreundersøkelse om hjemmeskole
til elever i 5. – 10 trinn
I forbindelse med at skolene stengte 13. mars 2020 gjennomfører Senter for praksisrettet
utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og
Oppvekstforum en spørreundersøkelse om elevenes erfaringer med hjemmeskole. Dette er en
undersøkelse som kun tilbys skolene i prosjektet «Kultur for læring». Det prosjektet omfatter alle
skoler i hele gamle Hedmark fylke.
Formålet med spørreundersøkelsen
Formålet med denne spørreundersøkelsen er å få kunnskap om hvordan elevene har opplevd
hjemmeskole. Denne kunnskapen skal anvendes i skolenes egen evaluering av perioden med
hjemmeskole. En slik evaluering vil være verdifull både for eventuelle nye perioder med hjemmeskole
og for videre utvikling av skolens anvendelse av digitale verktøy i undervisningen. Videre vil også
spørreundersøkelsen gi verdifull kunnskap til skolemyndigheter på lokalt og nasjonalt nivå.
Den informasjonen den enkelte elev nå sitter på om opplevelsen av hjemmeskole er unik og den vil bli
borte veldig raskt. Derfor er det viktig at vi får samlet informasjonen så fort som mulig etter 11. mai,
når skolene begynner å åpne igjen. For mer informasjon kan du se en kort film med Thomas Nordahl
her.
Hvem er ansvarlige for spørreundersøkelsen?
Det er Høgskolen i Innlandet v/SePU som er ansvarlig og som gjennomfører spørreundersøkelsen.
Hva innebærer det for ditt barn å delta?
Alle elever fra 5. til 10 trinn på alle skoler i alle kommuner i «Kultur for læring» blir invitert til å delta i
spørreundersøkelsen. Temaene det stilles spørsmål om er:









Egen motivasjon
Hvordan jeg har det når jeg har hjemmeskole
Støtte fra lærerne
Tilbakemelding fra lærerne
Mestring av oppgaver
Skolearbeidet hjemme
Arbeid med oppgaver hjemme

I tillegg ber vi elevene på ungdomstrinnet krysse av for hvilken karakter de fikk på karakterkortet ved
juletider i fagene norsk, engelsk og matematikk.
Elevene besvarer det digitale spørreskjemaet hjemme. Undersøkelsen vil gjennomføres i perioden
11.05 – 20.05. Dette er veldig snart og gjennomføringsperioden er kort, men det er viktig at elevene
så langt som mulig svarer på spørsmålene så kort tid etter at de har hatt hjemmeskole som mulig.

Mandag 11. mai vil alle foresatte til elever på 5.-10. trinn motta en internettlenke til
spørreundersøkelsen. Samme dag, eller i forkant, vil foresatte også motta dette informasjonsskrivet.
Skolen vil sende ut en påminnelse til alle foresatte mandag 18. mai.
Resultatene vil være tilgjengelige for den enkelte skole i egen digital resultatportal (passordbeskyttet)
fra mandag 25. mai. Skolen vil kunne se resultatene for hele skolen, for det enkelte klassetrinn og ned
til den enkelte klasse. Man kan også sammenlikne hvordan jenter og gutter har opplevd
hjemmeskolesituasjonen. OBS: Alle resultater vises KUN dersom det er 7 eller flere i hver gruppe.
Dersom det er færre, vil resultatene ikke være synlige, for å ivareta anonymitet.
Samtykke
Dersom du ønsker at ditt barn deltar i spørreundersøkelsen vil vi be deg om å gi lenken til barnet, slik
at barnet får svare på spørreskjemaet. Du må gjerne videresende lenken til barnet via sms, mail eller
andre kanaler eller be skolen sende lenken direkte til ditt barn. Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal
delta lar du være å dele lenken med barnet.
Bruk og beskyttelse av data
Det er Conexus A/S som er databehandler for spørreundersøkelsen. I denne undersøkelsen er det lagt
stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i samsvar med personvernloven.
Dette innebærer blant annet:


Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig.



Det får ingen konsekvenser for deg som foresatt eller dine barn dersom du ikke samtykker til
deltakelse i denne undersøkelsen.



Opplysninger fra spørreundersøkelsen vil ikke være mulig å spore tilbake til enkeltpersoner.

SePU er ikke kjent med at det er gjennomført andre undersøkelser om hjemmeskole i Norge hvor
elevene har fått svare. «Kultur for læring» har derfor en unik mulighet til å bidra med kunnskap på
dette området.
Med hilsen fra
Ann Margareth Gustavsen
Ansvarlig for spørreundersøkelsen
ann.gustavsen@inn.no (mobil: 41648301)

