Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ammerud skole

Foreldreundersøkelsen - Vår 2017
✓
✓
✓

En nettundersøkelse
utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet.
For foresatte med
skolebarn under 18 år.
Foresatte til elever fra 1.
trinn til og med Vg1 få
invitasjon til å delta.
Undersøkelsen sendes til
kun én foresatt per barn.
Det er altså ikke alle
foresatte som får den
tilsendt

Undersøkelsen handler først og fremst om foresattes oppfatning
av deres barns trygghet og trivsel, det vil si det psykososiale
miljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet
mellom skolen og hjemmet om deres barns faglige og sosiale
utvikling.

I likhet med alle Osloskoler gjennomførte Ammerud skole
foreldreundersøkelsen for første gang våren 2017. Resultatet fra
✓
Ammerud skole viser at foreldrene ved skolen generelt er
ganske fornøyd med læringsmiljøet, skole-hjemsamarbeid og
lærernes arbeid, holdning og ivaretagelse av deres barn. Jevnt
over skårer Ammerud skole på Oslogjennomsnittet eller over på
de fleste spørsmålene i undersøkelsen. Selv om tendensen er
god ønsker vi å bli enda bedre, nettopp for å ivareta elevenes
trygghet og trivsel, og deres sosiale og faglige utvikling. Blant annet bør arbeidet med å informere
foreldrene om klageadgang, skolens oppfølging av hendelser og arbeid for et bedre skolemiljø styrkes.
Ammerud skole vil i løpet av høsten 2017 utarbeide tiltak basert på skolens resultater, og i samråd med
foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.
Resultater på Foreldreundersøkelsen 2017 - Ammerud skole
•

Trivsel
Foreldrene på Ammerud skole opplever i stor grad at deres
barn trives på skolen (92%) og har medelever å være
sammen med i friminuttene (94%). Dette er det samme
skåret som gjennomsnittet i Oslo for øvrig.

Svarprosent på
Foreldreundersøkelsen vår 2017
✓ Ammerud skole: 57,9%
✓ Oslogjennomsnitt: 50%

•

Støtte fra lærerne
Foreldrene er også i stor grad fornøyd med støtten som
deres barn får fra lærerne, 92% på Ammerud mot 90%
snittskår i Oslo. Når det gjelder positive forventninger til
barnets læring og utvikling, viser resultatene et skår på 94% på Ammerud mot 92% snittskår i
Oslo. Foreldrene på Ammerud har også et godt inntrykk av at lærerne hjelper barnet deres slik at
han/hun forstår det som skal læres, 90% mot 88% snittskår i Oslo.

•

Trygt miljø
Foreldrene mener i stor grad (86%) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø. Dette er
det samme resultatet som i Oslo for øvrig. Når det gjelder hendelser som skjer på skolen, om
skolen vet om hva som har hendt og om foresatte opplever at skolen fulgte opp, skårer Ammerud
jevnt over bedre enn snittskår i Oslo.
Foreldrene er også meget fornøyd med skolehelsetjenesten, 80% på Ammerud mot 76% i Oslo.
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•

Mobbing
Foreldrene på Ammerud skole er i stor grad fornøyd med skolens håndtering av mobbing og
mener at dette gjøres på en god måte, 82% på Ammerud mot 80% snittskår i Oslo

•

Informasjon fra skolen
Foreldrene mener at informasjonen som de får fra skolen er god, 83% på Ammerud mot 80%
snittskår i Oslo. Ammerud skole skårer spesielt høyt når det gjelder informasjon på skolens
hjemmeside eller på skolens læringsplattform, 90% på Ammerud mot 80% snittskår i Oslo.

•

Dialog og medvirkning
Foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er i stor grad god, 90% på
Ammerud mot 88% snittskår i Oslo. Spesielt gledelig er det gode resultatet som viser at
foreldrene opplever å bli tatt imot på en god måte når de kontakter skolen, 94% på Ammerud mot
92% snittskår i Oslo.

•

Kjennskap og forventninger
Foreldrene opplever at skolen har vært flink til å opplyse dem om deres egne rettigheter og
plikter, 83% på Ammerud mot 77% snittskår i Oslo. Ammerud skole skårer også spesielt høyere
enn Oslogjennomsnittet på å opplyse foreldrene om tilpasset opplæring (82% mot 72%) og om
hvordan foreldrene kan fremme klager – saksgang i klagesaker (70% mot 62%).
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