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Prosjektinformasjon

FUG - Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen

Kartlegge foreldres erfaringer og kontakt 
med skolen i koronaperioden når skolene 
har vært stengt.

Datainnsamlingen er gjennomført i 
perioden 16.-20. april 2020. 

Undersøkelsen er gjennomført 
elektronisk (webundersøkelse).

Foreldre med barn i skolen t.o.m. 
første trinn på videregående skole.

Tilfeldig landsrepresentativt utvalg på 
1021 respondenter (n=1021).



Rettigheter

Alle data, spørreskjema, analyseresultater og rapporter fra 
prosjektet er oppdragsgivers eiendom.

Ved publisering av resultater fra prosjektet, skal Opinion 
oppgis som kilde. 

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.www.opinion.no

Nora Clausen, 
seniorrådgiver/partner

Nora@opinion.no

984 03 047

Kontaktperson i Opinion
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Om utvalget
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RESULTATER



n= ?

Nesten alle har hatt hjemmeundervisning

98%

1% 1%

Hjemmefra Ved fysisk tilstedeværelse på skolen Begge deler

Hvordan har ditt barn fått undervisning i tiden nå hvor skoler har holdt stengt?1021



n= ?

73%
62%

47%

27%

1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn 1. vgs

7 av 10 foreldre har hatt kontakt med skolen direkte eller 
via barnet i perioden den har vært stengt. 

Ja
56%

Kun via 
barnet
14%

Nei
30%

Har du som forelder hatt direkte kontakt med skolen i den tiden skolen har vært stengt?1021

Totalt 56 prosent av foreldrene svarer ja på om de har 
hatt direkte kontakt med skolen i den tiden skolen har 
vært stengt. Ytterligere 14 prosent har hatt kontakt med 
skolen via barnet, mens 30  prosent ikke har hatt kontakt 
med skolen mens den har vært stengt.

Andel som har hatt kontakt direkte, fordelt på barnets klassetrinn: 



n= ?

De som har hatt kontakt har i hovedsak blitt kontakt av  
kontaktlærer eller tatt kontakt selv.

77%

46%

14%

13%

3%

1%

1%

Kontaktlærer

Jeg/vi foreldre

Faglærer

Avdelingsleder/inspektør/rektor

Andre ansatte

Sosiallærer

Rådgiver

Hvem tok kontakt?573
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Informasjonsutvekslingen har primært vært på digitale 
plattformer, mail og telefon.

66%

56%

39%

29%

1%

1%

7%

Via digital plattform (Visma, Teams)

Via mail

Via telefon og/eller Facetime

Via sms

Brev pr post

Hjemmebesøk

Annet

Hvordan har informasjon og/eller kommunikasjon mellom hjem og skole vært utvekslet?1021

*Annet som nevnes er bl.a.: 
Meldeboka og skolemelding, 
Transponder,  Facebook, It’s 
learning, vigilo og snapchat
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Hva har kontakten handlet om?

44%

44%

33%

32%

25%

23%

21%

20%

19%

18%

9%

8%

6%

4%

Skolens bruk av digitale verktøy

Snakke om hjemmeundervisningen og foreldrenes mulighet til å følge opp

Å tilby råd og veiledning rundt skolearbeidet

Snakke om hvordan barnet har det i denne situasjonen

Spørsmål rundt stenging av skolen

Gi tips og gode råd til hverdagslige aktiviteter som kan gi god læring

Å gjøre avtaler om hvordan dere skal ha kontakt fremover

Å sikre tilpasninger ut fra barnets behov og selvstendighet

Justere arbeidsmengde

Å spørre om det er noe annet skolen kan gjøre for å hjelpe barnet mitt

Gi informasjon om hvor familien kan få annen type hjelp

Spesiell informasjon knyttet til avgangsfag, standpunktkarakter og eksamen

Grunnlag for vurdering og/eller gjennomføring av prøver

Personvern i digital kommunikasjon

Hva har skolen vært opptatt av i kontakt med deg som forelder?1021
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18 % har savnet noe i samarbeidet med skolen. Hele 73 % 
har ikke savnet noe. 8 % vet ikke.

Ja
18%

Nei
73%

Vet ikke
8%

Har du savnet noe i samarbeidet med skolen i den perioden skolen har vært stengt?1021

* Se eget vedlegg med flere åpne kommentarer om hva man har savnet

16%

19%

17%

22%

1.-4.trinn

5.-7.trinn

8.-10.trinn

1. vgs

Andel som svarer at de har savnet noe 
- fordelt på skoletrinn

Kvinner svarer i større grad enn menn at de har savnet 
noe i samarbeidet med skolen (22 % vs. 15 %).
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7 av 10 foreldre er fornøyd med samarbeidet med skolen. 1 
av 10 er misfornøyd, mens 2 av 10 sier verken eller.

1%
4%

6%

18%

37%35%

Vet ikkeSvært
misfornøyd

Ganske
misfornøyd

Verken
fornøyd eller
misfornøyd

Ganske
fornøyd

Svært
fornøyd

72 % fornøyde

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med samarbeidet med skolen i denne perioden som skolen har vært stengt?1021

10 % misfornøyde

79%

73%

72%

51%

1.-4.trinn

5.-7.trinn

8.-10.trinn

1. vgs

Andel som svarer «fornøyd» 
- fordelt på skoletrinn
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1 av 4 foreldre har hatt kontakt med skolens rådsorganer, 
primært i form av felles informasjon fra FAU/SU

16%

7%

2%

2%

1%

76%

Felles informasjon til alle foreldre fra FAU/SU

Dialog med klassekontakt eller FAU-representant

Klasseforeldremøter via Skype/Messenger/Teams

Annet

FAU/SU-møte via Skype/Messenger/Teams

Ikke hatt kontakt med skolens rådsorganer

Hvilken type kontakt har du hatt med skolens rådsorganer?1021
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1 av 10 foreldre har verv i skolens organer

8%

92%

0%

Ja Nei Vet ikke

Har du verv i en eller flere av skolens rådsorganer? (FAU, SU, SMU)1021

8 prosent av foreldrene oppgir at de 
har verv i et eller flere av skolens 
organer (FAU, SU, SMU).

Dobbelt så mange kvinner som menn 
oppgir dette (10 % vs. 5 %).

Andelen er høyeste på laveste trinn 
med 10 %, og faller med økende trinn 
til 1 % av blant de med bar på 1. vgs
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