Spørreundersøkelse ansatte
skolestruktur

Inderøy Kommune, juni 2016

Bakgrunn
• Spørreundersøkelsen om skolestruktur er rettet mot lærere
og andre ansatte i skolen (ansatte i barnehage er ikke
spurt).
• Intensjonen er at de som sitter med mye kompetanse og
erfaring skal kunne få gitt uttrykk for hva som er viktig og
mindre viktig i denne saken.
• Spørsmålene er knyttet til kvalitetsfaktorer i skolen og
synspunkt på alternativene som er utredet.
• Resultatene vil presenteres samlet for hele Inderøyskolen.

Hvem har svart?
105 ansatte har deltatt i undersøkelsen (ca. 80 %)
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Vekt følgende kvalitative faktorer ut fra hva du
anser som viktig for deg som ansatt i skolen:
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Ikke viktig
Lite viktig
Viktig
Ganske viktig

Svært viktig

Vekt hvordan følgende kvalitative faktorer
ivaretas på din arbeidsplass i dag
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Ikke godt
Lite godt
Nøytral
Ganske godt
Svært godt

Graf basert på summen av "svært viktig" og "ganske viktig"
Samarbeid med heimen

Materiell

Uteområdet

Lengde på skolevei

Tilgang på spesialrom

Arbeidsmiljø - ansatte

"Overganger"
barnehage/skole/mellomtrinn/ungdomssk
ole

Psykososialt miljø – elever

Tilgang på funksjoner som helsesøster,
miljøterapeut, spes.ped.lærer m.m.

Rekruttering

Fulldelte skoler

Kompetanse i fag

Voksentetthet
(undervisning/SFO/friminutt)

Lærertetthet

Klasse-/gruppestørrelse

Muligheter for fleksibel organisering

Tid og ressurser til utviklingsarbeid

Hvilke faktorer anses som viktige (blå) versus hvordan
de ivaretas på arbeidsplassen i dag (rød)
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Tabell i antall personer
7. Utøy slås sammen/deles mellom
Mosvik og Lyngstad

6. Utøy slås sammen Mosvik. Lyngstad
slås sammen med Sakshaug og Sanvollan

5. Alle elever i 5. - 7.trinn samles ved
Sakshaug skole

4. Alle elever i 1. - 7.trinn samles på 1
felles barneskole – Sakshaug skole

3. Mosvik, Utøy og Lyngstad slå sammen
med Sakshaug/Sandvollan, og noen elever
fra Sakshaug krets flyttes til Røra og
Sandvollan (Medfører nye…

2. Mosvik, Lyngstad og Utøy slås sammen
(Forutsetter ny skole på Utøy)

1. Utøy og Lyngstad slås sammen med
Sakshaug (ingen deling av kretser)

Angi kun de to alternativene du synes er best/mest
aktuelle, i prioritert rekkefølge
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Prioritet 2

Prioritet 1

Tabell i antall personer
7. Utøy slås sammen/deles mellom
Mosvik og Lyngstad

6. Utøy slås sammen Mosvik.
Lyngstad slås sammen med
Sakshaug og Sandvollan

5. Alle elever i 5. - 7.trinn samles ved
Sakshaug skole

4. Alle elever i 1. - 7.trinn samles på
1 felles barneskole – Sakshaug skole

3. Mosvik, Utøy og Lyngstad slå
sammen med Sakshaug/Sandvollan,
og noen elever fra Sakshaug krets
flyttes til Røra og Sandvollan…

2. Mosvik, Lyngstad og Utøy slås
sammen (Forutsetter ny skole på
Utøy)

1. Utøy og Lyngstad slås sammen
med Sakshaug (Ingen deling av
kretser)

Angi kun de to alternativene du synes er dårligst/ikke
aktuelle, i prioritert rekkefølge hvor 2 er dårligst
60

50

40

30

20

10

0
Prioritet 2

Prioritet 1

Kan du som ansatt i skolen tenke deg å jobbe ved flere skoler?
For eksempel ha 60 % ved skole A, og 40 % ved skole B?
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