
 
 

 
 Informasjon til skoler om vårens spørreundersøkelse 

Våren 2021 åpner spørreundersøkelsen mandag 15.februar, og den vil bli stengt fredag 
18.juni. 

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 en lenke som er unik for skolen; registering og forberedelser 
i forkant er ikke lenger nødvendig. Skolen vil, ved å kontakte RKBU Vest med beskjed om at 
undersøkelsen skal utføres, få tilsendt lenken. Skoler melder seg på ved å kontakte 
Olweusprogrammet, olweusprogrammet@norceresearch.no. 

Utførelse av undersøkelsen fungerer nå som følger: 

• Rektor får tilsendt en lenke til spørreskjema. 
• Når lenken åpnes, vil skolens navn stå øverst i skjermbildet elevene skal også angi 

hvilket trinn de går på før de kan gå videre til neste bilde. Valg av trinn er 
obligatorisk. 

• På side to kommer det informasjon om undersøkelsen. Det er nytt at vi nå har endret 
innholdet i denne teksten. Teksten som er endret er 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. 

• På side tre velger eleven kjønn. 
• På side fire i undersøkelsen starter spørsmålene om mobbing, vennskap og trivsel. 
• 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.  
 

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 og engelsk. 

Bergen, 03.02.2021 
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