
 

 

 

Til kontaktperson for fritidsaktivitet for barn og unge.  

 

UNICEF Norge og Kongsbergregionen trenger hjelp fra voksenledere i barn og unges 
fritidstilbud for å kartlegge oppvekstsvilkårene til barn og unge i kommunen. Vi ber deg 
om å svare på en kort elektronisk undersøkelsen om dette temaet, eventuelt sende e-
posten videre til aktuelle personer i din aktivitet/organisasjon.  

 

 Klikk her for å svare på undersøkelsen  (frist: 5 juni) 

 

 

Prosjekt Barnevennlige kommuner 

I samarbeid med Kongsbergregionen skal UNICEF Norge kartlegge hvordan barn selv og deres 
foreldre og representanter for lag og foreninger opplever oppvekstvilkårene til barna i deres 
kommune. Vi har kalt dette arbeidet for prosjekt Barnevennlige kommuner. Prosjektet gjennomføres 
i alle de 7 kommunene i Kongsbergregionen.  

 

Formålet med kartleggingen:                  

Vi ønsker å vite hvordan barn og unge, deres foreldre og foresatte og representanter for ulike lag og 

foreninger opplever barn og unges oppvekstvilkår i kommunen.  For UNICEF Norge og kommunene 

er det av særlig interesse hvordan dere som jobber med barn og unge gjennom lag og foreninger 

opplever kommunenes satsing på oppvekstmiljøet i deres kommune. Svarene fra undersøkelsen vil vi 

bruke til å utvikle et enda bedre oppvekstmiljø.  

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?   

Undersøkelsen er nettbasert, og dere finner den her:  https://survey.epinion.dk/unicefvoksenledere   

Det vil være mulig å svare på undersøkelsen i tidsrommet 9. mai til 5.juni 2016. 

 

Personvern  

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig svarer.  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.  
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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.  

         

 

Mer informasjon:  

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

 

Ytterligere spørsmål eller kommentarer rettes til  

 Juridisk rådgiver i UNICEF Norge, Ivar Stokkereit (24 14 51 13 / ivar.stokkereit@unicef.no ) 

 Prosjektleder i Kongsbergregionen, Margrethe Taxt-Lamolle ( 48 14 20 55 / 

margrethe@kongsbergregionen.no ) 
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