Kære forældre til elever i 2., 4., 6., 8., og 9. klasse
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd1 gennemfører i samarbejde med
Danmarks Statistik i perioden 22. januar til 23. marts 2018, den femte og sidste dataindsamling i
evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen. Undersøgelsen gennemføres for
Undervisningsministeriet.
Undersøgelsen gennemføres til brug for forskning og statistik. Formålet er at få værdifuld viden om,
hvordan folkeskolereformen udmøntes på skolerne, og hvad der skal til for at skabe bedre undervisning samt styrke elevernes læring og trivsel for herved at understøtte udviklingen af skolen.
Vi gør i den anledning opmærksom på, at jeres barn i den nævnte periode bliver bedt om at besvare
et spørgeskema om hans eller hendes oplevelse af at gå i skole. Jeres barn vil umiddelbart efter gennemførelsen have mulighed for at tale med sin lærer eller anden person fra skolen om evt. tanker
spørgsmålene måtte have afstedkommet.
Det er frivilligt for jeres barn at deltage i undersøgelsen og besvarelserne anvendes udelukkende til
forskning og statistik. Alle svar behandles fortroligt, og det betyder bl.a., at hverken kommunen,
skolelederen, lærerne eller andre på skolen får adgang til de enkelte børns besvarelser. Desuden er
det ikke muligt at identificere de enkelte personers besvarelse i de analyser, der bliver offentliggjort.
Det sikres for det første ved, at alle besvarelser opgøres som gennemsnit af fx alle svar fra drengene
på klassetrinnet. Det sikres for det andet ved, at fortrolige oplysninger om både dit barn og øvrige
personers besvarelser er anonymiseret før analyserne påbegyndes. Endelig opbevares besvarelserne
i et it-system, der er sikkerhedsgodkendt og følger persondataloven.
Hvis I har spørgsmål vedr. undersøgelsen, er I meget velkomne til at kontakte enten skolen eller
projektleder Mette Friis-Hansen, VIVE på telefon: 33 48 08 21 eller på email:skolereformen@vive.dk.
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Den 1. juli 2017 blev SFI fusioneret med KORA og hedder nu VIVE – Det Nationale Forsknings - og Analysecenter for Velfærd.Centeret beskæftiger sig med de samme opgaver som de to hidtidige organisationer.
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