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Læringsmiljøet ved Stenbråten skole – oppfølging av  

foreldreundersøkelsen våren 2018 
 

 
1. Saken gjelder: 

 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført ved alle trinn i våren 2018. Alle foresatte hadde anledning til å 

svare på skolen, og ledelsen la til rette for teknisk hjelp for alle foresatte i forbindelse med vårens 

foresattemøter. Det var kun 8 foresatte som benyttet anledningen. Svarporisent: 58 % mot omkring 40 

% de senere årene.  

 

 

Skolen ønsker å arbeide på fire arenaer, der foresatte og ansatte er hensiktsmessig involvert:  

A) I FAU: Saken legges frem for foresatte i FAU 12.06.2018, og sendes medlemmene på forhånd for 

gjennomsyn. FAU gir innspill til skolen på hvilke områder FAU ønsker større fokus på fra skolens side, 

og hvilke områder man er fornøyd med.  

B) I Driftsstyret: Saken legges frem for driftsstyret 12.06.2018, og sendes medlemmene på forhånd for 

gjennomsyn. Driftsstyret gir innspill til skolen på hvilke områder driftsstyret ønsker større fokus på fra 

skolens side, og hvilke områder man er fornøyd med. 

C) I personalet (herunder skole og AKS): Saken legges frem for personalet i uke 23. Personalet drøfter 

resultatene på trinnteam, og gir tilbakemelding til ledelsen på hvilke områder personalet ønsker større 

fokus på fra ledelsens eller foresattes side, og hvilke områder man er fornøyd med. 

D) Når DS, FAU og personalet i skole og AKS har levert sine kommentarer, følges utviklingen av hjem-

skole-samarbeidet gjennom strukturert arbeid i SMU (skolemiljøutvalget). 

 

Skolen erfarer at det er mer hensiktsmessig å vurdere hva tallene sier oss nå, enn å vurdere tallene sett 

over tid. Årsak: Det har vært svært lav deltakelse tidligere år.  

 

 

2. Bakgrunnsdokumentasjon: 

 

Resultater fra foreldreundersøkelsen våren 2018 – se vedlegg.  

 

Skolen har et mål for det videre arbeidet:  

 

Ivareta et hensiktsmessig samarbeid mellom hjem og skole gjennom tett oppfølging i driftsstyret, FAU 

og SMU, i tråd med skolens visjon Sammen om læring. 
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Forslag til videre prosess: 

Gjøremål Ansvarlig Tidsfrist 

Presentere resultatene for alle ansatte, spørre 

hvordan personalet tolker resultatene. 

Personalet leverer forslag til mål og tiltak til 

ledelsen i løpet av uke 24. 

Drøftes på lærerteam / trinnmøter og 

basemøter i AKS. 

 

Rektor, ass,rektor og 

Aktivitetsskoleleder 

Uke 23 og 24 

Presentere resultatene for FAU. FAU leverer 

forslag til mål og tiltak så snart som mulig 

etter FAU-møtet 12.06.2018. 

Rektor Uke 24 

Presentere resultatene for driftsstyret. DS 

leverer forslag til mål og tiltak gjennom 

arbeid i møtet 12.06.2018. 

Rektor Uke 24 

Presentere resultatene av arbeidet i FAU 

og driftsstyet for SMU i uke 34. SMU 

arbeider videre med skolemiljøet ved å 

representere  elever, foresatte, ansatte og 

politiske representanter.  

Rektor Uke 34 

 

Videre opprettholdes skolens systemiske arbeid i forhold til de tre satsingsområdene i strategisk plan 

gjennom arbeid med lesing, sosiale og digitale ferdigheter. Satsingsområdet lesing som grunnleggende 

ferdighet er implementert gjennom det planlagte læringsarbeidet for ansatte i uke 7-11. Sosial plan er 

revidert, bearbeidet og implementert i ukene deretter. Foresatte involveres hensiktsmessig gjennom 

leksearbeid, arbeid i FAU, på foreldremøter og på Stenbråtendagene.  

 

Videre opprettholdes skolens pågående arbeid "rett person på rett plass". Det innebærer blant annet 

etablering av miljøteam der to miljøterapeuter ansettes og bistår sosiallærer i det proaktive arbeidet for å 

styrke elevers sosiale ferdigheter. Den første er ansatt, og startet 1. mars. Den andre får startdato 1. 

august. Begge arbeider 40 % i Aktivitetsskolen, og 60 % i skolen.  

 

 

3. Økonomiske/administrative konsekvenser: 

 

Ingen.  

 

4. Forslag til vedtak: 

 

Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til prosess for oppfølging av 

foreldresøkelsen som beskrevet ovenfor med følgende målsettinger:  

 

Ivareta et hensiktsmessig samarbeid mellom hjem og skole gjennom tett oppfølging i driftsstyret, FAU 

og SMU, i tråd med skolens visjon Sammen om læring. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lene Fosser Minge 

Rektor / driftsstyrets sekretær 

 


