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Informasjon til skoler om høstens spørreundersøkelse

Høsten 2021 åpner spørreundersøkelsen mandag 18. oktober, og den vil bli stengt fredag
15.desember.
Olweusprogrammet ved RKBU Vest har fått en ny plattform for undersøkelsen ettersom vi
har byttet leverandør fra NSD, WebSurvey til Nettskjema ved Universitetet i Oslo. Det vil
derfor være en ny rutine for hvordan skolen får tilgang til spørreskjema og tilrettelegger for
elever.
Rektor ved skolen vil få tilsendt unike lenker til spørreskjema fordelt på klasser, elevene
logger på spørreskjema med sin FEIDE bruker. Det er ikke lenger slik at skoler legger inn
opplysninger i egen portal men registrerer seg via påmeldingskjema. Skolen vil, etter å ha
meldt seg på til undersøkelsen i dette skjema, få tilsendt lenker.
Nytt i 2021
Velkomstteksten i spørreskjema er endret i nest siste avsnitt der det står om innsyn og
personvern. Vi har i samarbeid med NSD personvern valgt at skille skal være mellom elever
på barneskolen og ungdomsskolen.
Fra denne høsten vil alle elever som utfører spørreundersøkelsen få se en animert kortfilm
på side 9 i undersøkelsen. Filmen har til hensikt å gi elevene en bedre forståelse av hva
mobbing er. Filmen varer i ca. 2,5 minutter og illustrerer sentrale deler av
mobbedefinisjonen.
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På siste side i spørreundersøkelsen er det nå nødvendig å velge Send for at besvarelsen skal
kunne lagres. Etter at skjema er sendt vil det komme frem en kvittering som bekrefter
innsendt besvarelse.
Her er lenke til nettsiden om spørreundersøkelsen hvor dere vil finne brev til
foreldre/foresatte, veileder til administrator, veileder til elever, brukerveiledning og
spørreskjema. Merk at det nå, på grunn av tilpasning i velkomstteksten, er to skjema
varianter av spørreskjema 5.-10 trinn.
Personalet ved skolen kan benytte lenker i brukerveiledningen for å se spørreskjema,
personalet må da benytte nummeret 9999999999. På nettsiden finner dere PDF
spørreskjemaene tilgjengelig med annen dokumentasjon til undersøkelsen.
Endringer i spørreskjema våren 2020
Våren 2020 ble spørreskjemaet kortet ned for 5-10 trinn fra 61 til 49 spørsmål. To av de 49
spørsmålene er helt nye. Det er også gjort noen språklige forbedringer i en del av
spørsmålene.
På 4. trinn er det 35 spørsmål. Også i dette skjemaet er det tatt inn to nye spørsmål. Seks
spørsmål som var med i undersøkelsen i skoleåret 2018/2019 er tatt ut.
Skolens rapport etter utført undersøkelse
Skolens rektor vil få tilsendt rapporten fra RKBU Vest etter utført undersøkelse ved å sende
epost til olweusprogrammet@norceresearch.no
Informasjonsbrev til foreldre/foresatte
Minner om at brevet til foreldre/foresatte må leveres ut i god tid før elevene skal utføre
spørreundersøkelsen. Brevet til foreldre/foresatte er tilgjengelig på bokmål, nynorsk,
somalisk, polsk, arabisk, litauisk og engelsk.
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