
       
Utvalg        
Sinsen skole (Høst 2016)        
Oslo kommune (Høst 2016)        
       
Elevundersøkelsen 
 
Trivsel 
 
 

       

              
Trives du på skolen? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,4     - -   
Oslo kommune (Høst 2016) 4,3           

       
              
Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,7   -       
Oslo kommune (Høst 2016) 4,7           

       
Er du interessert i å lære på skolen? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,3           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,1           

       
              
Hvor godt liker du skolearbeidet? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,1           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,7           

       
              
Jeg gleder meg til å gå på skolen 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,2           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,8           
              
Hjem       
Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,5           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,3           

       
Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,5           
Oslo kommune (Høst 2016) 4           
              
Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,5           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,3           

       
Hjemme forventer de  at jeg gjør så godt jeg kan på skolen             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,9           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,8           



              
Skole       
              
Opplever du  at lærerne dine bryr seg om deg? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,5       -   
Oslo kommune (Høst 2016) 4           
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,6           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,2           
Opplever  du at lærerne behandler deg med respekt? 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,4           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,2           
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,6           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,2           

       
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 
Sinsen skole (Høst 2016) 4,7           
              
Det er god arbeidsro i timene.             
Sinsen skole (Høst 2016) 4           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,6           
I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,2           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,9           
              
Tilbakemelding       
              
Får du nok utfordringer på skolen?             
Sinsen skole (Høst 2016) 4           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,1           

       
Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,7           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,1           
              
Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,3           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,9           
Snakker  lærerne med deg om hva du bør gjøre for å  bli bedre i fagene?             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,2           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,8           

       
              
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?             
Sinsen skole (Høst 2016) 3,8           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,5           

       
Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,2           
Oslo kommune (Høst 2016) 3,6           
              



Trygt miljø             
              
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,7           
Oslo kommune (Høst 2016) 4,7           
              
I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil.             
Sinsen skole (Høst 2016) 4,2           
              
              
	


