
 
 Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd 

2017 
 Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. 

Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 
 
Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens arbejde i dette skoleår (2016/2017). 
 
Dine svar er vigtige, for at vi kan undersøge reformens betydning for den danske folkeskole de næste 2 år. 
 
I mailen fra DST Survey kan du se din personlige adgangskode. 
 
Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. 
 
Klik > for at gå til næste spørgsmål. 
 
Klik Gem og afslut, hvis du vil holde pause og senere starte besvarelsen ved sidst besvarede spørgsmål. 

A INDFLYDELSE 
De første spørgsmål handler om din oplevelse af skolebestyrelsens indflydelse på din skole 
 

Angiv venligst hvor enig/uenig, du er i følgende udsagn: 

1.  Skolebestyrelsen har stor indflydelse på, hvordan der arbejdes med skole-hjem-
samarbejdet på skolen 

Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 
Ved ikke 

2.  Skolebestyrelsen har stor indflydelse på, hvordan en undervisningsdag er 
organiseret 

3.  Skolebestyrelsen har stor indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i 
4.  Mit arbejde i skolebestyrelsen er spild af tid 
5.  Jeg har som forældrerepræsentant stor indflydelse på, hvordan skolens ledelse 

udmønter skolens generelle rammer og målsætninger 
6.  Hvordan vurderer du følgende aktørers indflydelse på skolebestyrelsens arbejde? Meget høj indflydelse 

Høj indflydelse 
Nogen indflydelse 
Lav indflydelse  
Meget lav indflydelse 
Ingen indflydelse 
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Forældrerepræsentanter 
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Lærer-repræsentanter 
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Elevrepræsentanter 
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Skolens ledelse 

B SAMARBEJDE I SKOLEBESTYRELSEN 
De følgende spørgsmål handler om samarbejdet i skolebestyrelsen 
 
Angiv venligst hvor enig/uenig, du er i følgende udsagn: 

7.  Der er et generelt godt samarbejde i skolebestyrelsen Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 
Ved ikke 

8.  Der er generelt stor enighed i skolebestyrelsen 
9.  Der har i skolebestyrelsen været et godt samarbejde omkring implementering og 

det videre arbejde med folkeskolereformen 
10.  Der har i skolebestyrelsen været stor enighed om implementering og det videre 

arbejde med folkeskolereformen 
 I hvilken grad har der i skolebestyrelsen generelt været enighed 

om følgende punkter i forbindelse med implementering og det 
videre arbejde med folkeskolereformen? 

 

11.  Målene for ændringerne på skolen Ikke drøftet i denne gruppe 
I meget høj grad 
I høj grad 

12.  Principper for ændringer i skolen 
13.  Tidshorisont for gennemførelse af ændringerne på skolen 



14.  Principper for fordeling af det undervisende personales (lærere samt pædagoger) 
arbejdstid og opgaver 

I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

15.  Andet  
Ved andet, skriv evt. hvad (valgfrit) 
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IMPLEMENTERING AF SKOLEREFORMEN 
De følgende spørgsmål vedrører implementering og det videre arbejde med  folkeskolereformen på skolen. 
 Angiv venligst hvor enig/uenig du er i følgende udsagn:  

16.  Jeg vurderer, at folkeskolereformen styrker elevernes faglige udvikling på skolen Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 
Ved ikke 

17.  Jeg vurderer, at folkeskolereformen styrker elevernes trivsel på skolen 
18.  Skolens ledelse har en klar vision for implementering og det videre arbejde med 

reformen på skolen 
19. S Skolens ledelse har igangsat ændringer på skolen, som lever op til 

folkeskolereformens intentioner 
20.  Vi har i skolebestyrelsen stor indflydelse på, hvordan folkeskolereformen 

implementeres og arbejdes med på skolen 
21.  Det er primært skolens ledelse og ansatte, der står for implementering og det 

videre arbejde med reformen 
22.  Skolens ledelse er generelt positiv overfor reformen 
23.  Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen er generelt positive overfor 

reformen 
C
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SKOLEBESTYRELSENS SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER   

 Hvor ofte i dette skoleår (2016/2017) har en eller flere forældrerepræsentanter 

fra skolebestyrelsen mødtes med følgende parter med henblik på implementering 

og yderligere opfølgning af folkeskolereformen på skolen (inklusiv 

bestyrelsesmøder)? 

Oftere 
Månedligt 
Kvartalsvist 
Halvårligt 
Årligt 
Aldrig 
 
 
 
 
 

24.  Skolens ledelse 
25.  Repræsentanter fra skolens pædagoger herunder fra SFO og klub 
26.  Repræsentanter fra skolens lærere 
27.  Repræsentanter fra kommunens forvaltning (eksempelvis skoleforvaltningen) 
28.  Repræsentanter fra det lokale foreningsliv med interesse for skolerne 
29.  Kommunens politikere 
30.  Forældre som ikke er en del af skolebestyrelsen (kontaktforældre, øvrige 

forældre) 
 FILTER: 

Hvis SP 24 = [Aldrig], Springes SP 31 over. 
Hvis SP 25 = [Aldrig], Springes SP32over.  
Hvis SP 26 = [Aldrig], Springes SP33 over. 
Hvis SP 27 = [Aldrig], Springes SP34 over. 
Hvis SP 28 = [Aldrig], Springes SP35 over. 
Hvis SP 29 = [Aldrig], Springes SP36 over. 
Hvis SP 30 = [Aldrig], Springes SP37 over. 

 

 Hvordan vil du beskrive samarbejdet mellem forældrerepræsentanter i 

skolebestyrelsen og følgende parter om folkeskolereformen i dette skoleår 

(2016/2017)? 

 

31.  Skolens ledelse Der har været stor uenighed 
Der har været uenighed 
Neutralt 
Der har været enighed 
Der har været stor enighed 

32.  Repræsentanter fra skolens pædagoger herunder fra SFO og klub 
33.  Repræsentanter fra skolens lærere 
34.  Repræsentanter fra kommunens forvaltning (eksempelvis skoleforvaltningen) 
35.  Repræsentanter fra det lokale foreningsliv med interesse for skolerne 
36.  Kommunens politikere 
37.  Forældre som ikke er en del af skolebestyrelsen (kontaktforældre, øvrige 

forældre) 



D FORMULERING AF PRINCIPPER 
De næste spørgsmål handler om skolebestyrelsens fastsættelse af principper.  
 
 Har skolebestyrelsen formuleret nye eller revideret eksisterende 
principper i dette skoleår om:  

 

38.  Skole-hjem-samarbejdet  
Ja, og arbejdet er afsluttet 
Ja, men arbejdet er stadig i gang 
Nej, vi har gjort det før dette 
skoleår  
Nej, men vi har planlagt at gøre 
det 
Nej, og vi planlægger ikke at 
gøre det 
Ved ikke 
 
 
 
  

39.  Holddannelse 
40.  Understøttende undervisning 
41.  Adgang til musikundervisning og eliteidrætsudøvelse inden for 

undervisningstiden 
42.  Skoledagens længde (fx hvornår skoledagen starter og slutter) 
43.  Elevernes undervisningstimetal for hvert klassetrin (fx om undervisningstimetal 

følger minimumstimetal, eller om bestemte fag overstiger minimumstimetal)  
44.  Udbud af valgfag 
45.  Fag gives på klassetrin hvor faget ikke er obligatorisk (fx engelsk i 0. klasse) 
46.  Elevernes placering i klasser (fx på baggrund af. kønssammensætning, 

klassestørrelse, elevernes bopæl)  
47.  Information til forældrene om elevernes udbytte af undervisningen 
48.  Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale (lærere samt pædagoger) 
49.  Samarbejde med lokalsamfundet (idræt- og kulturforeninger, fritids- og 

klubtilbud, musik og ungdomsskoler)  
50.  SFO’ens virksomhed  
51.  De overordnede målsætninger og rammer for skolen 
52.  Organisering af lektiehjælp og/eller faglig fordybelse (også kaldet lektiecafé, 

studietid mv.) 
53.  Motion og bevægelse  
54.  Fællesarrangementer for elever i skoletiden (fx lejrskoleophold) 
55. S Skolens inklusionsindsats  
56.  Specialundervisning på skolen 
57.  Andet  

Hvis andet, skriv evt. hvad (valgfrit) 
 Filter: 

Hvis SP 38 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Ved ikke] eller [Nej, og vi 
planlægger ikke at gøre det] eller [Nej, vi har gjort det før dette skoleår], springes 
SP 58 over.  

 

58.  Skole-hjem-samarbejde 
Hvad indeholder principperne for skole-hjem-samarbejdet? 
(sæt gerne flere markeringer) 

Omfang og form af skole-hjem 
-samtaler. 

 
Omfang og form af 

forældremøder. 
 
Lærerens brug af elevplaner 

til dialog med hjemmet. 
 
Skolens dialog med forældre 

om barnets faglige 
udvikling  

 
Skolens dialog med forældre 

om barnets sociale 
udvikling  

 
Hvordan skolen håndterer 

vanskelige familieforhold 
eller begivenheder, fx 
skilsmisse, sygdom eller 



dødsfald  
 
Tydelige forventninger til 

forældrene om: 
..at deres barn møder 
forberedt op til 
undervisningen 
 
..at de bidrager til at deres 
barn overholder klassens og 
skolens regler for opførelse  
 
…deres ansvar for at barnet 
møder i skolen udhvilet, mæt 
og til tiden. 
 
…deres deltagelse i samtaler, 
forældremøder og aktiviteter 
på skolen. 
 
…kontakttidspunkter ved 
forældrehenvendelser til 
barnets lærere. 

 Filter: 
 
Hvis SP 38 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 59 over. 
Hvis SP 39 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 60 over. 
Hvis SP 40 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 61 over. 
Hvis SP 41 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 62 over. 
Hvis SP 42 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 63 over. 
Hvis SP 43 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 64 over. 
Hvis SP 44 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 65 over. 
Hvis SP 45 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 66 over. 
Hvis SP 46 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 67 over. 
Hvis SP 47 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 68 over. 
Hvis SP 48 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 69 over. 
Hvis SP 49 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 70 over. 
Hvis SP 50 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 71 over. 
Hvis SP 51 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 72 over. 
Hvis SP 52 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 73 over. 
Hvis SP 53 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 74 over. 



Hvis SP 54 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 75 over. 
Hvis SP 55 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 76 over. 
Hvis SP 56 = [Nej, men vi har planlagt at gøre det], [Nej, og vi planlægger ikke at gøre det] eller [Ved ikke], 
Springes SP 77 over. 
 I hvilken grad mener du, at de formulerede principper gør en forskel på 
implementeringen og det videre arbejde med folkeskolereformen på din 
skole – set i fht. en situation, hvor skolebestyrelsen ikke havde formuleret 
nogen principper? 

 

59.  Skole-hjem-samarbejdet I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

60.  Holddannelse 
61.  Understøttende undervisning 
62.  Adgang til musikundervisning og eliteidrætsudøvelse inden for 

undervisningstiden 
63.  Skoledagens længde (fx hvornår skoledagen starter og slutter) 
64.  Elevernes undervisningstimetal for hvert klassetrin (fx om undervisningstimetal 

følger minimumstimetal, eller om bestemte fag overstiger minimumstimetal)  
65.  Udbud af valgfag 
66.  Fag gives på klassetrin hvor faget ikke er obligatorisk (fx engelsk i 0. klasse) 
67.  Elevernes placering i klasser (fx pbg.  kønssammensætning, klassestørrelse, 

elevernes bopæl)  
68.  Information til forældrene om elevernes udbytte af undervisningen 
69.  Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale (lærere samt pædagoger) 
70.  Samarbejde med lokalsamfundet (idræt- og kulturforeninger, fritids- og 

klubtilbud, musik og ungdomsskoler) 
71.  SFO’ens virksomhed 
72.  De overordnede målsætninger og rammer for skolen 
73.  Organisering af lektiehjælp og/eller faglig fordybelse (også kaldet lektiecafé, 

studietid mv.) 
74.  Motion og bevægelse 
75.  Fællesarrangementer for elever i skoletiden (fx lejrskoleophold) 
76.  Skolens inklusionsindsats 
77.  Specialundervisning på skolen 

F SKOLEBESTYRELSENS INDDRAGELSE I MÅLSTYRET UNDERVISNING 
De sidste spørgsmål handler om skolebestyrelsens inddragelse i den målstyrede undervisning 
 
 I hvilken grad har skolebestyrelsen i dette skoleår (2016/2017) drøftet: 

78.  Fælles mål I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

79.  Resultater i kvalitetsrapporterne I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

80.  Konkrete resultater for det faglige niveau i test eller prøver blandt skolens elever  
81.  Konkrete resultatmål for trivslen blandt skolens elever 
82.  Konkrete resultatmål for andelen af dygtige elever i dansk og/eller matematik 
83.  Elevernes resultater i nationale test 

84.  Må forskerne bag evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen på 

baggrund af dine besvarelser i dette spørgeskema gerne kontakte dig via e-mail med 

henblik på eventuelt opfølgende undersøgelser, fx i form af interview? 

Ja 
Nej 

85.  Nu er der ikke flere spørgsmål. [Skrivefelt] 



Afsluttende bemærkninger eller kommentarer vedrørende Folkeskolereformen 
(Valgfrit) 
 Klik på pilen >, for at overføre dine svar til DST Survey. 
 
Mange tak for din besvarelse 

 

 


