Elevundersøkelsen – informasjon til elever på 5.–10. trinn
Vi håper du vil svare på Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen.
Svarene blir lagret og brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på
bedre. Utdanningsdirektoratet viser statistikk fra undersøkelsen på www.udir.no
Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke
ønsker å svare på.
Vi tar godt vare på svarene dine
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen blir lagret og
brukt på riktig måte. Conexus hjelper Utdanningsdirektoratet med å gjennomføre
undersøkelsen, og må behandle svarene slik direktoratet bestemmer.
Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor er
det vanskelig å vite hvem som har svart hva. Vi har strenge regler for å vise resultater fra
undersøkelsen, slik at læreren din eller andre ikke skal kjenne igjen det du har svart.
Det er opplæringsloven som sier at Elevundersøkelsen skal gjennomføres og at elevene skal
få muligheten til å svare. Siden vi ikke sikkert vet hvem som har svart hva, kan du ikke få se,
endre eller slette svarene dine, etter du har sendt dem inn. Svarene blir lagret så lenge det er
nødvendig.
Personopplysningsloven tillater at svarene fra Elevundersøkelsen kan bli brukt til forskning
og statistikk og kan lagres i arkiv.
Det er strenge regler for forskere som vil bruke svarene fra Elevundersøkelsen, for å beskytte
dine rettigheter.
Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller andre som
jobber på skolen din. Du kan også gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser
eller ta kontakt med Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no eller personvernombud@udir.no
Du kan klage på Elevundersøkelsen til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet
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