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Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra
resultatene, forbeholder Opinion seg rett til å publisere
resultater fra undersøkelsen for å gi en korrekt fremstilling.
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Om utvalget
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Respondentbakgrunn (n=1002)
Forelders kjønn

50 år +

29%

40-49 år
Kvinne
50%

Mann
50%

46%

30-39 år
Under 30 år

23%

Østlandet

28%

17%

Midt-Norge

16%

Sørlandet

11%

Nord-Norge

10%

27%

Fra barnetrinn til
ungdomstrinn

25%

Ja
13%

18%

Oslo

Fra ungdomstrinn til
videregående

1%

Har barnet spesielle behov?

Bosted

Vestlandet

Barnets siste overgang

Foreldrenes alder

Fra barnehage til
barneskole
Nei
87%
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48%

RESULTATER
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FØR OVERGANGEN
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TIDEN FØR OVERGANGEN

Syv av ti synes de fikk god informasjon om den kommende overgangen
INFORMASJONSTILGANG

Syv av ti foreldre synes de fikk god
informasjon i forkant av den siste
overgangen til barnet deres (71 %). En
av fire synes de fikk dårlig informasjon
før overgangen (26 %).

71 %

55%

Denne vurderingen gjelder i all
hovedsak for alle overgangene (hhv. fra
barnehage til barneskole, barnetrinn til
ungdomstrinn, og ungdomstrinn til
videregående).

26 %

Yngre foreldre synes i noe mindre grad
at de fikk god informasjon,
sammenlignet med eldre foreldre.

21%

15%

5%
Svært god

n=

1002

?

Ganske god

Ganske dårlig

3%

Svært dårlig

Vet ikke /husker
ikke

Tenk på tiden FØR denne overgangen. Hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk om den kommende overgangen?
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TIDEN FØR OVERGANGEN

Flest har fått informasjon via møter med den nye skolen
Fra møte(r) i regi av skolen som barnet skulle begynne på

43%

INFORMASJONSKANALER

Fra møte(r) i regi av barnehagen/skolen som barnet gikk på før

42%

Over fire av ti har fått
informasjon om den kommende
overgangen på møter i regi av
skolen barnet skal begynne på.
Dette gjelder i størst grad ved
overgang fra barnehage, hvor
53 prosent oppgir dette.

Fra tilsendt informasjon fra barnehage, skole eller kommune

41%

Fra foreldresamtale hvor overgang var tema

31%

Jeg innhentet selv informasjon

24%

Fra skole eller skoleeiers hjemmeside

23%

Fra barnet/eleven selv

20%

Gjennom organisert skolebesøk

17%

Gjennom besøk på arrangement ved skolen (f.eks. "Åpen skole")

14%

Fra andre foreldre (foreldrenettverk eller uformelle samtaler)

14%

Gjennom innskriving

14%

Fra helsesøster, PPT eller andre tverrfaglige instanser
Annet
Fra skolens rådsorgan (FAU og/eller SU)
Fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG

n=

1002

?

4%
3%
2%
0%

Hvordan fikk du informasjon om den kommende overgangen?
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Ved overgang til ungdomstrinn,
er derimot møter i regi av
avsenderenheten den vanligste
informasjonskanalen (53 %).
Ved overgang til videregående,
er det vanligst å få
informasjonen fra barnet sitt
(44 %) og/eller innhente
informasjon selv (37 %).

TIDEN FØR OVERGANGEN

Seks av ti fikk oversikt over hvordan barnet ville forberedes på
overgangen
IVARETAKELSE AV ELEV

Vet ikke
5%

Svært
liten grad
9%

Ganske
liten grad
28 %

n=

1002

?

Seks av ti foreldre opplever at de i stor
grad fikk oversikt over hvordan barnet
skulle forberedes til den kommende
overgangen (58 %). Nærmere fire av ti
sier de i liten grad fikk oversikt over
dette (37 %). Resten vet ikke.

Svært stor
grad
13 %

Ganske stor
grad
46 %

I hvilken grad fikk du oversikt over hvordan barnet ditt skulle forberedes til overgangen?
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TIDEN FØR OVERGANGEN

Halvparten fikk vite hvordan de selv kunne bidra til en god overgang
FORELDREBIDRAG

Vet ikke I svært stor
7%
grad
8%

Totalt 44 prosent av foreldrene synes at
de i stor grad fikk informasjon om
hvordan de selv kunne bidra til en god
overgang for barnet sitt. Litt flere (50
prosent) synes at de i liten grad fikk
informasjon om dette. Resten vet ikke.

I svært liten
grad
15%
I ganske stor
grad
35%
I ganske liten
grad
35%

n=

1002

?

I hvilken grad fikk du informasjon om hvordan du selv kunne bidra til en god overgang for barnet ditt?
11

TIDEN FØR OVERGANGEN

Overvekt av foreldrene opplevde liten mulighet for medvirkning
FORELDREMEDVIRKNING

En av tre foreldre opplevde at de i stor grad fikk mulighet til
å medvirke i forbindelse med overgangen og/eller at deres
meninger ble tatt hensyn til (33 %). Over halvparten
opplevde dette i liten grad (55 %). Resten vet ikke.

55 %

33 %

12 %

Stor grad

n=

1002

?

Liten grad

Vet ikke /husker ikke

I hvilken grad opplevde du som forelder at du fikk mulighet til å medvirke i forbindelse med overgangen og/eller at dine meninger ble tatt hensyn til?
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TIDEN FØR OVERGANGEN

En av tre ble involvert i informasjonsoverføringen til den nye skolen
INFORMASJONSOVERFØRING

37 prosent av foreldrene oppgir at de i stor grad ble
involvert i hva slags informasjon som ville bli delt mellom
den nye og tidligere skolen/barnehagen ved overgangen.
52 prosent ble i liten grad involvert, mens resten vet ikke.
52 %

Foreldrene blir mest involvert i dette ved overgang fra
barnehage til grunnskole, hvor 47 prosent oppgir dette.
Andelen faller til 35 prosent ved overgang til ungdomsskole
og 22 prosent ved overgang til videregående.

37 %

10 %

Stor grad

n=

1002

?

Liten grad

Vet ikke /husker ikke

I hvilken grad ble du involvert i hva slags informasjon som ville bli delt mellom den nye og tidligere skolen/barnehagen ved overgangen?
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ETTER OVERGANGEN
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TIDEN ETTER OVERGANGEN

To av tre synes den nye skolen var tydelig på forventningene sine
FORVENTNINGSAVKLARING

Totalt 64 prosent av foreldrene
opplevde i stor grad at
forventningene fra den nye
skolen ble tydelig kommunisert.
30 prosent svarer liten grad,
mens resten vet ikke.

69 %
64 %

30 %

Enda litt flere – 69 prosent –
opplevde i stor grad at
informasjonen fra den nye
skolen var tydelig.

27 %

Dette hovedbildet gjelder for alle
overgangene.

7%
Stor grad

n=

1002

Liten grad

?

Vet ikke /husker
ikke

I hvilken grad opplevde du at forventningene
fra den nye skolen ble kommunisert tydelig?

4%
Stor grad

Liten grad

Vet ikke /husker
ikke

I hvilken grad opplevde du at informasjonen
fra den nye skolen ble kommunisert tydelig?
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TIDEN ETTER OVERGANGEN

Seks av ti har hatt dialog med nye kontaktlæreren innen fjerde skoleuken
DIALOG SKOLE/HJEM

16 prosent av foreldrene hadde
første dialog med den nye
kontaktlæreren i forkant av
overgangen. Ytterligere 44
prosent hadde dialog i løpet av
de første fire skoleukene.

44 %
23%
20%
16%

For alle overgangene, oppgir
rundt seks av ti at de har hatt
dialog innen den fjerde
skoleuken.

16%
9%

8%

I løpet av den I løpet av den I løpet av den
tredje eller
andre
første
fjerde
skoleuken
skoleuken
skoleuken

Før
overgangen

n=

1002

?

8%

Vet ikke
Har ikke hatt
dialog med nye /husker ikke
kontaktlæreren

Senere

Når hadde du første dialog med den nye kontaktlæreren om barnet ditt?
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23 prosent svarer at første
dialog skjedde senere enn fjerde
skoleuken, mens 9 prosent ikke
har hatt dialog med den nye
kontaktlæreren. Det er særlig
ved overgangen til
videregående at det ikke har
vært dialog (24 %).

TIDEN ETTER OVERGANGEN

Hvem tok initiativet til dialogen?
SKOLENS PLIKT

Skolen - gjennom avtalt møtepunkt hvor ny
kontaktlærer var til stede

28%

Kontaktlærer - gjennom invitasjon til
oppstartsamtale

23%

Kontaktlærer - gjennom innkalling til
utviklingssamtale

16%

Jeg/vi tok kontakt selv
Kontaktlærer - gjennom henvendelse på
telefon eller mail

5%

Annet

5%

Vet ikke / husker ikke

n=

1002

11%

?

11%

Hvem tok initiativet til denne dialogen?
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Det er primært skolen eller
kontaktlæreren som har tatt
initiativet til dialogen med
foreldrene (totalt 72 prosent).
11 prosent av foreldrene oppgir
at de selv tok initiativet til
dialogen med kontaktlæreren
om barnet sitt. De som har
barn med spesielle behov,
oppgir dette i dobbelt så høy
grad som de som ikke har det
(21 % vs. 10 %).

TOTALVURDERING AV OVERGANGEN
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TOTALVURDERING AV OVERGANGEN

Over åtte av ti opplevde at barnet hadde det trygt og godt
OPPLEVD TRYGGHET

Over åtte av ti foreldre (84 %) opplevde i
stor grad at barnet hadde det trygt og
godt gjennom den siste overgangen
(hvorav 51 prosent sier i ganske stor grad
og 33 prosent sier i svært stor grad).

84 %

51 %

13 prosent av foreldrene opplevde i liten
grad at barnet hadde det trygt og godt
gjennom den siste overgangen.

13 %

33 %

Det er ingen større forskjeller knyttet til
hvilken overgang barnet var gjennom.
11 %

Svært stor grad Ganske stor
grad

n=

1002

?

Ganske liten
grad

3%

2%

Svært liten
grad

Vet ikke/husker
ikke

I hvilken grad opplevde du at barnet ditt hadde det trygt og godt gjennom overgangen?
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TOTALVURDERING AV OVERGANGEN

Åtte av ti synes kvaliteten på den siste overgangen var god
LOVREGULERTE VS. IKKE-REGULERTE
OVERGANGER
79 %

Åtte av ti foreldre (79 %) vurderer
kvaliteten på den siste overgangen til
barnet sitt som god (hvorav 53 prosent
sier ganske god og 26 prosent sier svært
god). To av ti synes kvaliteten på
overgangen var dårlig.

53%
19 %

Denne totalvurderingen gjelder i all
hovedsak for alle overgangene:

26%

Totalvurdering, per overgang
God

15%

Svært god

n=

1002

?

Ganske god

Ganske dårlig

3%

2%

Svært dårlig

Vet ikke
/husker ikke

Alt i alt, hvordan vurderer du kvaliteten på den siste overgangen som barnet ditt har vært igjennom?
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Dårlig

Vet ikke

21 %

18 %

15 %

76 %

81 %

82 %

Til barneskole

Ungdomstrinn

Videregående
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