
INFORMASJON OM ÅRETS BRUKERUNDERSØKELSE AV 
AKTIVITETSSKOLETILBUDET 
 

Kjære foresatte til elever på 1. – 4. trinn på Seterbråten skole 
 
Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse 
av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har 
barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7-trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å 
delta. Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den 
måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for dere og deres 
barn. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN? 

 Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig tirsdag, 17.april og vil vare i ti dager, t.o.m. fredag, 

27. april kl. 23:59 

AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN INVITERER TIL FORELDRESUPPE MED AKTIVITETER  
TORSDAG 19. APRIL KL. 16.00 – 17.30.  
Vi klargjør noen datamaskiner, så dere får mulighet til å svare på undersøkelsen den dagen.   
Aktivitetene våre beskrives med kort tekst på ukeplan, dessverre kommer ikke hensikten med 
aktiviteten like godt frem i selve ukeplanen. Elever vil derfor vise dere noen læringsstøttene 
aktiviteter innen matte, tekst og skriving, og trening i bruk av sosiale ferdigheter. Elevenes ønske 
er å få dere foresatte til å delta i aktivitetene. 

 
HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN? 

 Du vil få e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen tirsdag, 17. april 

 Du kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang 

 Du kan også klikke deg inn på lenken gjennom skolens nettsider eller direkte på 

https://aks.vardehartmark.no/aks/ 

 Undersøkelsen vil ta ca. 15 minutter å besvare for de som har barn i AKS og ca. 5 

minutter for de som ikke har barn i AKS 

HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR? 

 Alle foresatte med barn 1.-4.trinn. Dette inkluderer også foresatte uten barn i AKS, da vi 
også ønsker deres innspill til hvordan tilbudet kan forbedres. 

 Foresatte 5.-7.trinn med barn i AKS 
 

SPRÅK 

 Undersøkelsen kan besvares på 7 språk, tillegg til norsk. Disse er: Engelsk, arabisk, polsk, 

somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. 

PERSONVERN 

 Undersøkelsen er anonym og alle svar blir behandlet konfidensielt. Det vil si at din 
identitet ikke vil kunne spores til svarene du avgir. 

 
Vi håper dere vil ta dere tid til å gi deres verdifulle tilbakemelding.  
I 2017 hadde vi på Seterbråten en svarprosent på 72 %, klarer vi å få høyere skår i 2018? 

 
Vennlig hilsen 
Solvor Vasshus     Solfrid Ruud Rekdal 
Rektor       Aktivitetsskoleleder 

https://aks.vardehartmark.no/aks/

