Beskrivelse av gjennomføringen av kartleggingsundersøkelsen
FØR portalen åpner
Informasjon til skolene
Den første kartleggingsundersøkelsen i «Kultur for læring» ble gjennomført høsten 2016 og
den andre høsten 2018. Denne høsten gjennomføres den tredje kartleggingsundersøkelsen i
«Kultur for læring» fra og med 05.10.20 til og med 27.11.20. På samme måte som sist,
inviteres alle elever fra 1.- 10. klassetrinn til å delta. Alle elever som skal delta må ha skriftlig
samtykke fra foreldrene. De som deltok ved forrige Kartleggingsundersøkelse trenger IKKE
et nytt samtykke, men de må få tildelt informasjonsskrivet til foresatte.

Som sist, skal alle kontaktlærere svare på noen spørsmål om hver enkelt elev (som har fått
samtykke). Det betyr at dersom en lærer er kontaktlærer for 15 elever, skal han/hun besvare
15 ulike spørreskjemaer. Dessuten skal alle lærere på skolen svare på spørsmål om skolen og
egen undervisning (dette gjelder også kontaktlærerne). Det er også utviklet egne spørsmål
rettet mot skoleledere og assistenter/fagarbeidere. Alle spørreskjemaer er like som sist gang.

Overføring av brukernavn fra barnehage til barneskole og fra barneskole til
ungdomsskole
Mange av elevene som nå går i 1. klasse, gikk i barnehagen 2019 og alle elever som gikk i 6.
og 7. klasse høsten 2018 går nå på ungdomsskolen. Disse elevene skal i størst mulig grad
bruke det samme brukernavnet som sist, dersom de får samtykke fra foresatte. Grunnen til det
er at man da forskningsmessig kan følge elevgrupper fra barnehage over til skole og videre i
utdanningsløpet, noe som vil gi viktig kunnskap.

Vi ber derfor alle barnehager og alle barneskoler sørge for at koblingsnøkkelen
(brukernavn+personnavn) fra forrige kartleggingstidspunkt (2018 for skole og 2019 for
barnehage) er arkivert i kommunens digitale arkivsystem (ESA, Acos websak, Visma Sikker
Sak e.l) INNEN 1. oktober. HUSK å lagre filen med barnehagen eller skolens navn. Da vil
barneskolene (1. klasse) og ungdomsskolene (8. – 9. klasse) kunne hente sine koblingsnøkler
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der. På grunn av strenge regler i den nye personvernloven (GDPR), er det ikke lov å sende
disse dokumentene på e-post, slik vi gjorde i forrige runde.

Dette gjelder KUN innenfor kommunen. Dersom en elev har kommet flyttende fra en annen
kommune, opprettes det et nytt brukernavn.

Informasjon til deltakerne og samtykkeerklæringen
Elever i 1. klasse
Alle 4- og 5-åringer som gikk i en av gamle Hedmark fylkes barnehager høsten 2019 fikk
tilbud om å delta i barnehagekartleggingsundersøkelsen. De som valgte å delta fikk et
brukernavn. Vi ønsker at alle 1. klassinger bruker det samme brukernavnet som de gjorde i
barnehagen, dersom de deltok der og dersom foreldrene samtykker til at de bruker samme
brukernavn videre.

Elever i 2. klasse
Ingen av elevene som går i 2. klasse har deltatt på denne Kartleggingsundersøkelsen før. De
må derfor få med seg «informasjonsskriv til foresatte» og «Samtykkeerklæringen» med hjem.
Det må opprettes NYE brukernavn til elever som mottar samtykke.

Elever i 3. -7. klasse
For de elevene som deltok ved forrige Kartleggingsundersøkelse gjelder samtykkeskjemaet
fra 2018. Disse elevene får med seg informasjonsskrivet til foreldrene hjem, slik at de er
orientert. Alle elever som deltok sist, bruker det SAMME brukernavnet som da.
Koblingsnøkkelen mellom brukernavn og personnavn skal ligge lagret på den enkelte skole.

De elevene som ikke fikk samtykke for to år siden kan få med seg både informasjonsskriv og
samtykkeskjema, slik at de har mulighet til å delta denne gangen. Nye brukernavn opprettes i
så fall til disse elevene. Dette gjelder også nye elever som har kommet siden sist.

Elever i 8. og 9. klasse
På samme måte som med 1. klassingene har barneskolene ført over brukernavn for sine elever
som har startet på den enkelte ungdomsskole. Brukernavnene som har blitt overført ligger
Høgskolen i Innlandet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning www.sepu.no sepu@inn.no
Postadresse: Postboks 400, 2418 Elverum Besøksadresse: Midtbyen skole , Hamar Telefon +47 62 43 00 00

samlet i administrasjonsportalen. Når dere får koblingsnøkkelen fra barneskolen kan dere
flytte over brukernavnene til de ulike klassene dere har opprettet.

Elever på 8. og 9. klasse som ikke deltok sist, kan få både informasjonsskriv og
samtykkeerklæring med hjem, slik at de har mulighet til å kunne delta denne gangen. De
elevene som deltok sist har fått sitt samtykke og trenger derfor kun å ta med
informasjonsskrivet hjem.

Elever i 10. klasse
Disse elevene deltok sist Kartleggingsundersøkelse og brukernavnene skal være lagret på den
enkelte ungdomsskole.

Alle foresatte som samtykker skal skrive under på samtykkeerklæringen og returnere den til
skolen. Det er lov å innhente samtykke digitalt, men da må dere sørge for at dere har med alle
avkryssingsmulighetene. Vi foreslår at kontaktlærer fyller ut en elevliste der det krysses av for
hvilke elever som har fått samtykke og leverer denne listen til administrator sammen med alle
samtykkeerklæringene. Listen over hvem som har fått samtykke må arkiveres på skolen,
siden dette samtykket også vil gjelde ved en eventuell neste gjennomføring. Listen over
hvilke elever som fikk samtykke i 2018 skal ligge lagret på den enkelte skole.

Det kreves ingen samtykkeerklæring for personer over 18 år. For voksne informanter betyr
deltakelse det samme som samtykke. Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv for lærere,
skoleledere, assistenter og fagarbeidere og foresatte om kartleggingsundersøkelsen.

Informasjon om kartleggingsundersøkelsen til informantgruppene
Det er utviklet egne informasjonsskriv til alle informantgrupper. Disse må distribueres. Videre
er det viktig at skoleledelsen setter av TID til gjennomføring!
Det er viktig at alle deltakere får god informasjon om kartleggingsundersøkelsen, slik at
skolene får en så høy svarprosent som mulig. I disse corona-tider er det ikke sikkert
foreldremøter vil bli gjennomført på samme måte som tidligere, slik at dere eventuelt må
finne alternative løsninger for å gi informasjon.
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Vi vet at våre informasjonsskriv er massive. Men pga strenge regler i den nye
personvernloven (GDPR), får vi ikke lov av Norsk senter for forskningsdata (NSD) å lage de
kortere. Det betyr at heller ikke den enkelte skole kan lage en tilpasset versjon.
Informasjonsskrivet fra SePU må sendes ut i sin helhet. MEN rektor ved den enkelte skole
kan lage en forkortet versjon med oppfordring om deltakelse som sendes med i tillegg,
dersom det er ønskelig. Her kan man også tydeliggjøre hvor viktig det er for skolen at så
mange som mulig deltar. Denne eventuelle tilleggsinformasjonen må da underskrives fra
rektor. Jo, bedre informasjon, jo høyere svarprosent, jo, mer pålitelige resultater!
Kontaktpersoner ved SePU, Høgskolen i Innlandet:
Ann Margareth Gustavsen, tlf. 41 64 83 01, ann.gustavsen@inn.no
Kontaktperson hos Conexus:
For tekniske spørsmål vedrørende nettportalen og den elektroniske registreringen, ta kontakt
med Conexus, support@conexus.no .

Med vennlig hilsen
Ann M. Gustavsen
Ansvarlig for kartleggingen
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