Informasjon til skolen om ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019
I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole.
Vi er takknemlige for at skolen setter av tid til at elevene kan delta i undersøkelsen.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:
TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke
10 til 13. Dersom skolen trenger mer tid, må det
gis beskjed til kontaktpersonen i fylkeskommunen.

• FORMÅL OG UNDERSØKELSESOPPLEGG
• TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
• INFORMASJON TIL FORESATTE
• PRAKTISK GJENNOMFØRING
• FRIVILLIGHET OG PERSONVERN

INFORMASJON TIL FORESATTE

• BEREDSKAP FOR ELEVENE

• Alle foresatte skal informeres om
undersøkelsen minimum 14 dager før
gjennomføringen.

• KONTAKTINFORMASJON
• SUPPORT VED TEKNISKE PROBLEMER
• SKOLENS ANSVAR – HUSKELISTE
FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Skolen har ansvar for at det vedlagte
informasjonsbrevet sendes ut til samtlige
foresatte.

• Gi ungdommer i Rogaland mulighet til å fortelle
lokale politikere og myndigheter om hvordan
det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skolen må benytte de kanalene skolen normalt
bruker for å nå ut med viktig informasjon til sine
elevers foresatte.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms
oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets
arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre
fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

• Ranselpost er ikke tilstrekkelig.

UNDERSØKELSESOPPLEGG

PRAKTISK GJENNOMFØRING

• Undersøkelsen er nettbasert, og skolen må
legge til rette for gjennomføringen slik at alle
elever får muligheten til å delta via datamaskin
eller nettbrett.

• Besvarelsene foregår ved at elevene logger seg
inn på www.svar-ungdata.com med en tilfeldig
engangskode.

• Det må settes av minimum 45 minutter til
undersøkelsen.
• Undersøkelsen skal gjennomføres på lik linje
med en prøve, og skolen må legge til rette for
at elevene kan sitte adskilt under
gjennomføringen.

• Skolen oppfordres til å informere om
undersøkelsen på skolens nettsider og på andre
måter (ukebrev/arbeidsplaner e.l.).

• Skolen får tilsendt engangskoder i forkant av
undersøkelsen fra fylkeskommunen. Antall
engangskoder skal tilsvare antall elever som
skal få muligheten til å delta på skolen.
• Hvis antallet engangskoder ikke stemmer, ta
kontakt med KoRus’ kontaktperson.
• Skolen får tilsendt spørreskjemaet, som en
orientering om innholdet i undersøkelsen.

• Elevene skal plasseres slik at de ikke kan se
hverandres svar.
• Administrator eller annen voksen skal heller
ikke se hva elevene svarer.
• Elever som ikke skal delta skal ha et alternativt
pedagogisk opplegg. Vi anbefaler en aktivitet
på datamaskin/nettbrett, slik at det ikke er
åpenbart hvem som ikke deltar.

• Skolen må fordele engangskoder og en
papirversjon av spørreskjemaet til de som skal
administrere datainnsamlingen i klassene.
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Informasjon til skolen

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

SUPPORT VED TEKNISKE PROBLEMER

• Undersøkelsen er frivillig.

Support ved tekniske problemer: Tlf: 409 03 300 /
E-post: skjemasupport@ramboll.no, hos teknisk
leverandør Rambøll.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de
ikke ønsker å svare på.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere
sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til
kontaktlærer/skolen.

SKOLENS ANSVAR – HUSKELISTE
1. Opprette en kontaktperson som får ansvaret
for den lokale gjennomføringen på deres
skole (les mer om ansvaret til
kontaktpersonen under «Informasjon til
kontaktperson for skolen – Ungdata i
Rogaland 2019».

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet
fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet
og firmaet som registrerer besvarelsene vil få
tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når
resultater fra undersøkelsen publiseres.
• All data som inneholder mulige indirekte
personopplysninger vil bli oppbevart på et
sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter
det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Datainnsamlingen er meldt til
Personvernombudet for forskning, Norsk
senter for forskningsdata.
• I datasettet vil det være svært vanskelig å
identifisere enkeltpersoner med sikkerhet,
derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens
data slettet i etterkant av undersøkelsen.
BEREDSKAP FOR ELEVENE
• Undersøkelsen spør om forhold som kan
vekke følelser eller reaksjoner hos noen.

2. Lage en plan for gjennomføring av
undersøkelsen på skolen, for å sikre at
gjennomføringen skjer innenfor de tidsrammer
som er satt.
3. Sørge for at samtlige foresatte får det
vedlagte informasjonsbrevet om
undersøkelsen minimum 14 dager før
gjennomføring.
4. Sørge for at det settes av 45 minutter til
gjennomføring for hver klasse som skal delta.
5. Sørge for tilgjengelige lokaler som gir
mulighet for at elevene kan sitte adskilt under
gjennomføringen, og at de ikke kan se
hverandres svar.

• Det er viktig at helsesykepleier/skolehelsetjenesten er klar med beredskap i etterkant av
undersøkelsen for elever som måtte ha behov
for det.

6. Sørge for at det er en lærer eller annen
voksen tilstede og som administrerer
undersøkelsen i klassen.

• På slutten av spørreskjemaet informeres det
om mulighetene for å henvende seg til
skolehelsetjenesten og Røde Kors´ anonyme
samtaletilbud «Kors på halsen».

7. Legge til rette for at alle elever får mulighet
til å delta, enten via datamaskin eller nettbrett.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
• Undersøkelsen gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest
Stavanger, på oppdrag fra Rogaland
fylkeskommune.
KONTAKTINFORMASJON
• Kontaktperson i fylkeskommunen:
Seniorrådgiver Elin Svensen tlf: 975 81 145, epost: elin.svensen@rogfk.no. Kontaktperson
ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942
05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no.

8. Sørge for at elever som ikke vil eller ikke får
lov av foresatte til å delta, får tilbud om et
alternativt pedagogisk opplegg.
9. Sikre at skolen har mottatt spørreskjema og
engangskoder fra kontaktperson i
fylkeskommunen.
10. Sørge for at skolehelsetjenesten er
tilgjengelige og står klar med beredskap i
etterkant av undersøkelsen for elever som
måtte ha behov for det.
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Informasjon til kontaktperson for skolen – Ungdata i Rogaland 2019
I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole.
Vi er takknemlige for at du har sagt deg villig til å være kontaktperson og å koordinere
gjennomføringen av ungdataundersøkelsen på skolen.

INFORMASJON TIL FORESATTE

HER FÅR DU INFORMASJON OM:

• Alle foresatte skal informeres om
undersøkelsen minimum 14 dager før
gjennomføringen.

• TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
• FORMÅL OG HVA UNGDATA ER
• INFORMASJON TIL FORESATTE

• Skolen har ansvar for at det vedlagte
informasjonsbrevet sendes ut til samtlige
foresatte.

• DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• PRAKTISK GJENNOMFØRING

• Informasjonsbrevet kan sendes via de kanalene
som skolen normalt bruker for å nå ut med viktig
informasjon til sine elevers foresatte, via
elektronisk post eller via vanlig brevpost.

• UNDERSØKELSESOPPLEGG
• PERSONVERN
• BEREDSKAP
• KONTAKTINFORMASJON

• Ranselpost er ikke tilstrekkelig.

• HUSKELISTE FOR KONTAKTPERSON
TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

• Skolen oppfordres til å informere om
undersøkelsen på skolens nettsider og på andre
måter (ukebrev/arbeidsplaner e.l.).

• Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av
uke 10 til 13.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Dersom skolen trenger mer tid, må det gis
beskjed til kontaktpersonen i fylkeskommunen.

• Undersøkelsen er frivillig.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere
sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til
kontaktlærer/skolen.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de
ikke ønsker å svare på.

• Gi ungdommer i Rogaland mulighet til å fortelle
lokale politikere og myndigheter om hvordan det
er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

PRAKTISK GJENNOMFØRING

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms
oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets
arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre fylker
og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA ER UNGDATA?

• Besvarelsene foregår ved at elevene logger seg
inn på www.svar-ungdata.com med en tilfeldig
engangskode.
• Engangskodene blir oversendt skolen i forkant
av undersøkelsen, og skal tilsvare antall elever
som skal få muligheten til å delta på skolen.
• Hvis antallet engangskoder ikke stemmer, ta
kontakt med KoRus’ kontaktperson.

• Lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys
gratis til alle landets kommuner og
fylkeskommuner.
• Siden 2010 har over 500 000 ungdommer i
nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata.
• Gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i
Norge i dag.

• Skolen får tilsendt spørreskjemaet, som en
orientering om innholdet i undersøkelsen.
• Skolen må fordele engangskoder og en
papirversjon av spørreskjemaet til de som skal
administrere datainnsamlingen i klassene.
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UNDERSØKELSESOPPLEGG

KONTAKTINFORMASJON

• Skolen må legge til rette for gjennomføringen
slik at alle elever får muligheten til å delta, enten
via datamaskin eller nettbrett.

Kontaktperson i fylkeskommunen: Seniorrådgiver
Elin Svensen tlf: 975 81 145, e-post:
elin.svensen@rogfk.no. Kontaktperson ved
KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05
590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no.

• Det må settes av minimum 45 minutter til
undersøkelsen.
• Undersøkelsen skal gjennomføres på lik linje
med en prøve, og det må legges til rette for at
elevene kan sitte adskilt når de svarer.

Support ved tekniske problemer: Tlf: 409 03
300 / E-post: skjemasupport@ramboll.no.

• Elevene skal plasseres slik at de ikke kan se
hverandres svar.

KONTAKTPERSONENS ANSVAR –
HUSKELISTE

• Elever som ikke skal delta skal ha et alternativt
pedagogisk opplegg. Vi anbefaler en aktivitet på
datamaskin/nettbrett, slik at det ikke er åpenbart
hvem som ikke deltar.

1. Lage en plan for gjennomføring av
undersøkelsen på skolen, for å sikre at
gjennomføringen skjer innenfor de tidsrammer
og prosedyrer som er satt.

• Før elevene svarer på undersøkelsen må de få
god informasjon.

2. Ha hovedansvaret for logistikk knyttet til
gjennomføring av undersøkelsen.

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.
Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet
som registrerer besvarelsene vil få tilgang til
svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater
fra undersøkelsen publiseres.
• All data som inneholder mulige indirekte
personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert
område fram til utgangen av 2023. Etter det vil
alle opplysninger bli anonymisert.

3. Sikre at samtlige foresatte får det vedlagte
informasjonsbrevet om undersøkelsen
minimum 14 dager før gjennomføring.
4. Sikre at skolen har mottatt alt av nødvendig
materiell fra kontaktperson i fylkeskommunen
(informasjonsskriv, kopi av spørreskjema,
engangskoder).
5. Administrere/finne en til å administrere
datainnsamlingen i klassene.
- Sikre at administrator har satt seg inn i sine
instrukser (se vedlagt instruks til administrator).
- Fordele engangskoder og papirversjonen av
spørreskjemaet til administrator.
- Sikre at administrator er tilstede under
gjennomføringen.
- Sikre at administrator gir elevene tilstrekkelig
informasjon før de svarer på undersøkelsen
ENTEN ved å lese opp vedlagt tekst ELLER
vise infofilmen: www.ungdata.no/info-film

• Datainnsamlingen er meldt til
Personvernombudet for forskning, Norsk senter
for forskningsdata.
• I datasettet vil det være svært vanskelig å
identifisere enkeltpersoner med sikkerhet, derfor
er det heller ikke mulig å få deltakerens data
slettet i etterkant av undersøkelsen.
BEREDSKAP
• Undersøkelsen spør om forhold som kan vekke
følelser eller reaksjoner hos noen.

6. Sikre at undersøkelsen gjennomføres i
lokaler som gjør at elevene kan sitte adskilt
under gjennomføringen, og at de ikke kan se
hverandres svar.

• Det er viktig at helsesykepleier/skolehelsetjenesten er klar med beredskap i etterkant av
undersøkelsen for elever som måtte ha behov
for det.
• På slutten av spørreskjemaet informeres det om
mulighetene for å henvende seg til
skolehelsetjenesten og Røde Kors´ anonyme
samtaletilbud «Kors på halsen».
ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –
storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på
oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

7. Sikre at det settes av 45 minutter til
gjennomføring i hver klasse som skal delta.
8. Sikre at alle elever får mulighet til å delta,
enten via datamaskin eller nettbrett.
9. Sikre at skolehelsetjenesten er tilgjengelige
og står klar med beredskap i etterkant av
undersøkelsen for elever som måtte ha behov
for det.
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Instruks til administrator – Ungdata i Rogaland 2019
Takk for at du har påtatt deg å lede timen hvor elevene skal fylle ut spørreskjemaet for
ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019. I denne sammenheng omtales du som
«administrator».
Administrator plikter å lese og følge innholdet i denne informasjonen før selve
gjennomføringen av undersøkelsen. Instruksjonen består av 3 sider.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

HER FÅR DU INFORMASJON OM:
• TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

•
•

• FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• HVA ER UNGDATA?

•

• DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• PERSONVERN
• HVEM SKAL IKKE DELTA I
UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen er frivillig.
De som svarer kan hoppe over spørsmål de
ikke ønsker å svare på.
Foresatte med barn under 18 år kan reservere
sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til
kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

• ALLE SKAL HA GOD INFORMASJON
• SKRIV OPP PÅ TAVLA

•

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet
fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet
og firmaet som registrerer besvarelsene vil få
tilgang til svarene.

•

Ingen som har svart vil gjenkjennes når
resultater fra undersøkelsen publiseres.

•

All data som inneholder mulige indirekte
personopplysninger vil bli oppbevart på et
sikkert område fram til utgangen av 2023.
Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

•

Datainnsamlingen er meldt til
Personvernombudet for forskning, Norsk
senter for forskningsdata.

•

I datasettet vil det være svært vanskelig å
identifisere enkeltpersoner med sikkerhet,
derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens
data slettet i etterkant av undersøkelsen.

• HVORDAN GJENNOMFØRE UNGDATA
• SUPPORT VED TEKNISKE PROBLEMER
TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke
10 til 13.
FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdommer i Rogaland mulighet til å fortelle
lokale politikere og myndigheter om hvordan det
er å vokse opp i fylket.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms
oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets
arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre fylker
og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVEM SKAL IKKE DELTA I
UNDERSØKELSEN:
•

Elever hvor foresatte har gitt skolen beskjed
om at de ikke ønsker at deres barn skal delta.

•

De som selv ikke ønsker å delta. NB! Eleven
trenger ikke gi noen begrunnelse for å ikke
delta.

HVA ER UNGDATA?
• Lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys
gratis til alle landets kommuner og
fylkeskommuner.
• Siden 2010 har over 500 000 ungdommer i
nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata.
• Gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i
Norge i dag.
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Instruks til administrator

ALLE SKAL HA GOD INFORMASJON

SKRIV OPP PÅ TALVA:

•

•

•

Alle som skal delta skal være klar over formålet
med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og
at de når som helst kan trekke seg fra
undersøkelsen.
Administrator skal lese teksten på side 3 høyt
foran klassen, eller vise informasjonsfilmen
FØR engangskodene deles ut til elevene.
Lenke til informasjonsfilm:
www.ungdata.no/info-film

•
•

Nettsiden for innlogging i undersøkelsen:
www.svar-ungdata.com
Kontaktinformasjon til
helsesykepleier/helsesøster el. nærmeste
helsestasjon for ungdom
Kors på halsen sin hjemmeside:
http://www.korspahalsen.no

1. FØR UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRES:
• Undersøkelsen er nettbasert. Administrator må sørge for at det finnes nok datamaskiner/nettbrett til at alle
kan delta.
• Administrator skal på forhånd ha klart for seg hvilke elever som er reservert fra å delta av foresatte.
• Det må settes av minimum én skoletime til undersøkelsen.
• Administrator skal på forhånd ha fått utdelt et antall engangskoder som tilsvarer det antallet elever som
tilhører gruppen/klassen. Det er disse engangskodene som brukes for å logge seg inn for å besvare
undersøkelsen.
• Administrator skal ha tilgang til en papirutgave av spørreskjemaet.
2. ELEVENE SKAL HA GOD INFORMASJON:
•

Alle som skal delta skal være klar over formålet med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og at de når
som helst kan trekke seg fra undersøkelsen.

• FØR det er endelig avklart hvem som skal delta, SKAL administrator gi klassen god informasjon. Dette skal
skje ENTEN ved å lese teksten på side 3 høyt foran klassen, eller vise informasjonsfilmen FØR
engangskodene deles ut til elevene.
3. SELVE GJENNOMFØRINGEN:
• Undersøkelsen skal gjennomføres på lik linje med en prøve. Det vil si at elevene ikke skal sitte sammen
eller snakke sammen når de svarer på undersøkelsen.
• Elevene skal plasseres slik at de ikke kan se hverandres svar.
• Administrator kan hjelpe elever med tekniske spørsmål og eventuelle uklarheter i spørreskjemaet.
Administrator skal ikke fylle ut svarene for eleven.
• Administrator skal ikke under noen omstendigheter følge med på elevenes besvarelser.
• Elever som er ferdig før timens slutt, bør ikke forlate klasserommet/lokalet.
• Elever som ikke skal delta skal ha et alternativt pedagogisk opplegg. Vi anbefaler en aktivitet på
datamaskin/nettbrett, slik at det ikke er åpenbart hvem som ikke deltar.
4. SUPPORT VED TEKNISKE PROBLEMER ELLER ANDRE SPØRSMÅL:
• Tekniske problemer med innlogging, kontakt Rambøll på telefon 409 03 300 eller epost
skjemasupport@ramboll.no.
• Andre spørsmål, kontakt Sven Gustafsson ved KoRus - Vest Stavanger (942 05 590)

Når teksten er lest opp eller informasjonsfilmen er vist, deler du ut engangskodene til alle
elevene med UNNTAK av de elevene foresatte har reservert fra å delta i undersøkelsen.
Elever som har fått en engangskode skal selv få bestemme om de ønsker å delta.
Lykke til med datainnsamlingen! Og tusen takk for hjelpen!
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FØR engangskodene deles ut leses dette høyt for alle elevene
«I 2019 deltar Rogaland i Ungdata. Ungdata er en undersøkelse som brukes i hele Norge, og over
500 000 ungdommer har svart på undersøkelsen til nå. I år er elever i videregående skole i
Rogaland invitert til å delta i undersøkelsen.
For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar.
Dette er en mulighet for dere til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å
vokse opp i deres lokalmiljø og hvordan deres ungdomsliv er.
Resultatene vil gi kunnskap som lokale myndigheter kan bruke for å legge bedre til rette for dere.
Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å
få ny kunnskap om ungdoms liv og oppvekstsvilkår.
De fleste spørsmålene i undersøkelsen handler om hvordan du har det og hvordan du bruker
fritiden din. Undersøkelsen omfatter også spørsmål om bruk av rusmidler, om regelbrudd og vold.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Det er altså du selv som bestemmer om du vil være med
eller ikke. Det får ingen konsekvenser for deg om du ikke deltar. Dersom du velger å delta, skal du
være klar over at du kan hoppe over spørsmål du ikke vil svare på. Du kan også når som helst
trekke deg fra undersøkelsen uten å si hvorfor du ikke vil være med.
Alle besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som
registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når
resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres. All data som inneholder mulige indirekte
personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil
alle opplysninger bli anonymisert.
I datasettet vil det være svært vanskelig å identifisere enkeltpersoner med sikkerhet, derfor er det
heller ikke mulig å få deltakerens data slettet i etterkant av undersøkelsen.
Undersøkelsen foregår ved at du får tildelt en tilfeldig engangskode, som du bruker når du skal
logge deg på og besvare undersøkelsen.
Dersom du trenger å snakke med en voksen etter å ha svart på spørsmålene, kan du ta kontakt
med helsesøster, helsesykepleier, sosiallærer, Helsestasjon for ungdom eller med Kors på halsen,
som er Røde Kors´ hjelpetjeneste for barn og unge.
Vi håper at så mange som mulig vil delta, slik at vi får fram best mulig kunnskap om hvordan
ungdom har det i Rogaland.
Det er forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger
som er ansvarlig for ungdataundersøkelsen.
Lykke til!»
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Instruks til administrator

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i
Rogaland 2019
I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole.
For å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland, er det viktig at så mange som mulig
deltar.
HER FÅR DU INFORMASJON OM:
• FORMÅL

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de
ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare
underveis dersom de ønsker det.

• HVA SPØR VI OM I UNGDATA
• STED OG TIDSPUNKT FOR
GJENNOMFØRING
• FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
• KONTAKTINFORMASJON

• Undersøkelsen er frivillig.

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere
sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til
kontaktlærer/skolen.
PERSONVERN

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdommer som går på videregående skole
i Rogaland mulighet til å fortelle lokale
politikere og myndigheter om hvordan det er å
vokse opp i sitt lokalmiljø.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms
oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets
arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre
fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.
HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på
undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved
at man logger seg inn på Ungdatas svarside
med en tilfeldig engangskode.
HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
•
•
•
•
•
•

Forhold til skole, venner og foreldre
Fritid og fritidsaktiviteter
Helse, trivsel og livskvalitet
Mobbing
Seksualitet
Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk og
selvskading
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske
situasjon, landbakgrunn og bosituasjon
Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved
å kontakte Kompetansesenter rus - region vest
Stavanger (KoRus - Vest Stavanger).
STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av
uke 10 til 13.

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet
fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet
og firmaet som registrerer besvarelsene vil få
tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når
resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige
indirekte personopplysninger vil bli oppbevart
på et sikkert område fram til utgangen av 2023.
Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av
personvernombudet ved OsloMet
(personverombudet@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte
personopplysninger, derfor er det heller ikke
mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i
etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på
samtykke til de som deltar.
ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –
storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på
oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.
KONTAKTINFORMASJON
Kontaktperson i fylkeskommunen: Seniorrådgiver
Elin Svensen tlf: 975 81 145, e-post:
elin.svensen@rogfk.no. Kontaktperson ved
KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05
590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no.

Instruks til administrator

