
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Til skoleledere og rektorer i Kongsbergregionen  

 

Kartlegging av oppvekstvilkårene til barn og unge i 

Kongsbergregionen.  

 
Kongsbergregionen skal i samarbeid med UNICEF Norge kartlegge barn og unges oppvekstvilkår i 
alle kommunene i regionen.  Ved å spørre barna selv, deres foreldre og foresatte og lokale lag og 
foreninger om hva de mener om oppvekstmiljøet der de bor, ønsker kommunene og UNICEF Norge 
å kartlegge hvordan ulike grupper opplever oppvekstmiljøet for barn og unge. Resultatene fra 
kartleggingen vil brukes til å skape enda bedre oppvekstmiljø i kommunen.  
 
Når vi skal kartlegge oppvekstvilkårene, er det naturlig at vi også spør barna selv om hvordan de 
opplever sin egen situasjon. Vi ønsker derfor at alle 5.klassinger i Kongsberg og Notodden, og alle 
elever i mellomtrinnet i Hjartdal, Tinn, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal svarer på en elektronisk 
undersøkelse.  
 
For å sikre en så bred deltakelse som mulig, både fra barna selv og deres foreldre/foresatte, håper vi 
at skolen kan bidra til å sikre at alle lærere har nødvendig informasjon om kartleggingen. Vi har 
utarbeidet egne skriv til foreldre og foresatte, et om undersøkelsen som barna skal delta i og et om 
kartleggingen av foreldrenes synspunkter. Det første ligger vedlagt. Det andre, om kartleggingen av 
foreldrenes synspunkter får dere tilsendt for distribusjon til foreldrene om noen dager.  
 
Alle kartleggingene vil skje elektronisk, og det vil være mulig å svare på undersøkelsen i tidsrommet 
9. mai til 5.juni 2016.   Vi ber om at alle elever i det aktuelle trinnet svarer på undersøkelsen i en 
skoletime. Dere kan selvsagt selv avgjøre når det passer best.   Det er utarbeidet lærerveiledning 
inkludert en oversikt over spørsmålene som elevene skal besvare med en forklaring til noen av 
spørsmålene. Dette er for å sikre at alle elevene får en så lik informasjon som overhode mulig 
dersom det er behov for utdypning av noen spørsmål. En kort informasjonsvideo er inkludert i 
starten av undersøkelsen. Lærerveiledningen med lenke til undersøkelsen får dere tilsendt om noen 
dager sammen med det andre brevet til foreldrene.  
 

  



 

 

 

 

 

Vi håper at du som skoleleder:  

 Setter av en skoletime i de aktuelle trinnene for gjennomføring av undersøkelsen 

 Sender ut nødvendig informasjon om kartleggingen til alle lærere 

 Orienterer kontaktlærer til de aktuelle klassetrinnene og gjør dem kjent med 
lærerveiledningen til kartleggingen 

 Distribuerer vedlagt informasjon om kartleggingen til foreldre og foresatte til alle de 
aktuelle elevene så snart som mulig  

 Sørger for at det respekteres dersom foreldre/foresatte motsetter seg at deres barn skal 
delta - dette skal være frivillig 

 Sørger for at elever som ønsker å snakke med en voksen, gjerne sosiallærer eller 
helsesøster, etter undersøkelsen har mulighet for det 

 

Mer informasjon 

www.unicef.no/barnevennligekommuner   
www.kongsbergregionen.no/prosjekter/barnevennlige-kommuner   
 

Personvern  

UNICEF Norge har behandlingsvaret for undersøkelsen, noe som betyr at: UNICEF Norge skal sikre at 
opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 
31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.  
 
Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater. 
Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.  
 
Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig og benyttes av kommunen og 
UNICEF Norge som en hjelp til å analysere og utvikle et bedre oppvekstmiljø. Data fra undersøkelsen 
kan også bli brukt til forskningsformål.  
 

Kontaktinformasjon:  

Ytterligere spørsmål eller kommentarer rettes til juridisk rådgiver i UNICEF Norge, Ivar Stokkereit (24 
14 51 13 / ivar.stokkereit@unicef.no ) eller prosjektleder i Kongsbergregionen,  

Margrethe Taxt-Lamolle ( 48 14 20 55 / margrethe@kongsbergregionen.no  ) 
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