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INNLEDNING

Bakgrunn 
Hensikten med å gjennomføre brukerundersøkelser er først om fremst at de skal tjene som et styringsverktøy
med tanke på å videreutvikle SFO-tilbudet i tråd med brukernes behov og ønsker. På bakgrunn av resultatene vil
vi også kunne bli mer treffsikre i forhold til å identifisere eventuelle forbedringsområder, både for tjenesten ge-
nerelt, men også ved den enkelte skole.

Gjennomføring

Buvollen 100,0 %
Ekrom 65,7 %
Hammartun 76,0 %
Jørstadmoen 75,0 %
Kringsjå 60,0 %
Røyslimoen 88,7 %
Saksheim 66,7 %
Søre Ål 70,4 %
Vingar 97,5 %
Vingrom 39,0 %
 

Om spørreskjemae
Hoveddelen i spørreskjemaet b
man er med ulike sider ved tje
6=’svært fornøyd’. 

Ved å dele denne seksdelte sk
hvor mange som er misfornøyd
delingene på disse to hovedka
diagram som viser svarfordeling

Det er også mulig å krysse for
med slik at de som svarer ikke
alternativet dersom man ikke k
nok til det aktuelle temaet, at f
opp noen mening.

På noen av spørsmålene er an
spørsmålene det gjelder. Svare
kan likevel være nyttig å vite p
hva foreldre og foresatte ikke 
eldre som ikke har benyttet SF
en høy andel som ikke har noen

Om rapporten
I denne rapporten presenteres
enkelte SFO for å synliggjøre hv

                                             
1 Der det er færre enn tre svar i èn
Brukerundersøkelsen ved Lillehammers skolefritidsordninger ble sendt med
elevene den 15. oktober med svarfrist 1. november.

Det ble utarbeidet to spørreskjemaer; et til foreldre/foresatte og et som barna
selv kunne svare på. Foreldreskjemaet kan vi grovt dele i to deler. Første del
omhandler eksisterende tilbud, mens siste del tar opp eventuelle utvidelser av
tilbudet med mat-/frukttilbud og fritidsaktiviteter som kulturskole, danseskole
og organisert idrettstrening.

Svarprosenten ble 72,8. Mellom de ulike SFOene varierte svarprosenten noe,
men samlet sett er den akseptabel.
3

t
estår av spørsmål der man skal gi en vurdering av hvor fornøyd eller misfornøyd
nesten. Skalaen vi bruker er delt i seks kategorier der 1=’svært misfornøyd’ og

alaen på midten og summere kategoriene 1 til 3 for seg og 4 til 6 for seg, får vi
 i større eller mindre grad (1-3) eller fornøyd i større eller mindre grad (4-6). For-
tegoriene er vist i diagram vedlagt rapporten. I selve rapporten er det tatt med
en på de enkelte kategoriene (1-6) der svarfordelingen tillater det1.

 et syvende alternativ; ”har ingen mening”. Dette svaralternativet er viktig å ha
 tvinges til å ta et standpunkt de strengt tatt ikke har. Man velger dette syvende
an gi en vurdering av egen tilfredshet, for eksempel fordi man ikke kjenner godt
orholdet ikke er/oppfattes som relevant eller at man rett og slett ikke har gjort seg

delen i denne svarkategorien relativt høy, og det vil bli kommentert under de
ne i denne kategorien påvirker imidlertid ikke gjennomsnittlig tilfredshet, men det
å hvilke områder denne andelen er høy, ettersom det til en viss grad vil gjenspeile
har noe nært forhold til eller mening om. Det er imidlertid naturlig at en del for-
O tidligere ikke kjenner alle sidene ved tilbudet like godt så tidlig i skoleåret, men
 mening kan også komme av for dårlig informasjon til brukerne.

 resultatene for SFOene samlet. Det vil også bli utarbeidet delrapporter for den
ordan man ligger an i forhold til samlet resultat. 

        
 og samme kategori blir slike diagram ikke tatt med pga. hensyn til anonymitet.
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Med utgangspunkt i bakgrunnsvariablene, kan vi se om det eksisterer forskjeller i tilfredshet mellom ulike grup-
per. Der vi finner at vi har statistisk signifikante2 forskjeller, er de kommentert. Hvis forskjellene er så små at de
ikke kan sies å være betydelige og/eller kan skyldes tilfeldige utslag i datamaterialet, vil de som hovedregel ikke
bli gått nærmere inn på. Hvordan resultatene for den enkelte SFO er, vil heller ikke bli diskutert i denne rapporten
da disse hører hjemme i delrapportene. 

Vedlagt rapporten er diagrammer som viser gjennomsnitt og standardavvik, samt andel fornøyde og misfornøyde
for hvert enkelt spørsmål.

Hvordan tolke gjennomsnitt og standardavvik? – en kort forklaring
Gjennomsnittet finner vi ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier. Tilfredshetsskalaen vi bruker går
som nevnt fra 1 til 6. På hvert spørsmål blir da verdien for det alternativet foreldrene har krysset for summert for
alle skjemaene, og delt på antall svar. Gjennomsnittet i denne sammenhengen sier slik noe om hvor fornøyde
eller misfornøyde foreldrene er med hvert av de forholdene vi har tatt opp i spørreskjemaet. 

Ettersom 1=’svært misfornøyd’ og 6=’svært fornøyd’, forteller et høyt gjennomsnitt at flere foreldre er fornøyde
og/eller at de er mer fornøyde. For eksempel vil et gjennomsnitt på 6 bety at alle har krysset for at de er svært
fornøyde. Så; jo høyere gjennomsnittet er, jo høyere er gjennomsnittlig tilfredshet.

Kategorien ”har ingen mening” påvirker ikke gjennomsnittlig tilfredshet. 

Standardavvik er et spredningsmål som sier noe om hvor mye svarene avviker fra gjennomsnittet. Hvis alle svarer
det samme, er standardavviket lik null, dvs. ingen spredning i svarene. Jo større spredning, jo høyere vil stan-
dardavviket være. Vi kan med andre ord si at standardavviket forteller i hvor stor grad foreldrene vurderer et
forhold likt. Jo høyere standardavvik, jo mer forskjellig vurderer foreldrene det aktuelle forholdet.

I tillegg til diagrammene som viser gjennomsnitt og standardavvik, er det altså vedlagt diagram som viser andel
misfornøyde og fornøyde (hhv. summen av de som har svart i kategoriene 1-3 og 4-6). Selv om sistnevnte kan-
skje er lettere å forstå rent intuitivt, gir gjennomsnittet et bedre totalbilde av tilfredsheten. Grunnen til det at
gjennomsnittet avspeiler fordelingen mellom de seks ulike svarkategoriene, mens andel fornøyde/misfornøyde
kun viser hvor stor andel som er fornøyde eller misfornøyde. Eksempelvis kan andel fornøyde være lik på to for-
skjellige spørsmål, men ha forskjellig gjennomsnitt. Da vil gjennomsnittet gi mer bedre informasjon om tilfreds-
heten ettersom det forteller oss noe om hvordan fordelingen på hele tilfredshetsskalaen er. 

Altså: Ettersom andel fornøyde og misfornøyde er summen av de som har krysset på henholdsvis 1-3 og 4-6, kan
like store andeler inneholde forskjeller i graden av fornøydhet/misfornøydhet – men slike ulikheter blir synliggjort
i gjennomsnittet. 

Kort om resultatene
Når foreldrene gir uttrykk som sin tilfredshet med SFO, alle forhold tatt i betraktning, er 84 prosent fornøyde i
større eller mindre grad (kategoriene 4-6) med tilbudet. Naturlig nok er de ikke like godt fornøyde med alt, men
jevnt over er resultatene bra. 

Når det gjelder barnas trivsel er over 90 prosent fornøyde. Når det gjelder barnas mulighet til lek og å utvikle
vennskap med andre barn er andelen fornøyde enda høyere, henholdsvis 95 og 94 prosent. Det de er minst for-
nøyde med er barnas mulighet til å delta i praktiske aktiviteter, som for eksempel matlaging og baking og mulig-
het for individuelt tilpassede aktiviteter, hvor det er henholdsvis 53 og 49 prosent som er misfornøyde i større
eller mindre grad.

Samarbeidet mellom foresatte og skolefritidsordningen kommer også bra ut. Mest fornøyde er foreldrene med
personalets fleksibilitet i forhold til foreldrenes ønsker. Minst fornøyde er de med sin mulighet til å påvirke innhold
og organisering av SFO. 

Av de tema som ble tatt opp i del 4 – fysiske forhold, kommer bygningens standard best ut med gjennomsnittlig
tilfredshet på 4,8, mens minst fornøyde er foreldrene med trafikksikkerheten rundt skolen og garderobeforholde

                                                     
2 Når en forskjell kan sies å være statistisk signifikant, er forskjellene mellom grupper vi sammenligner så stor at det ikke kan
skyldes tilfeldige variasjoner i datamaterialet. Vi bruker et konfidensintervall på 95 prosent. Når vi da omtaler en forskjell som
statistisk signifikant, betyr det at vi med over 95 prosent sannsynlighet kan si at de forskjellene vi finner ikke skyldes tilfeldige
utslag i datamaterialet.
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ne. Når det gjelder åpnings- og stengningstidspunktene, er de tydeligvis tilpasset flertallet for her ligger tilfreds-
hetene på over 5 for begge.

For øvrig finner vi at det er statistisk signifikante forskjeller i tilfredshet mellom de ulike SFOene på samtlige for-
hold med unntak av vurderingen av stengningstidspunktet. Som nevnt kommer vi ikke i denne rapporten inn på
hvilke SFOer som kommer godt ut og hvilke som skårer dårlig, ettersom det vil bli synliggjort i delrapportene som
omhandler den enkelte SFO. Men den oppfattede kvaliteten, som jo er subjektiv, varierer altså mellom SFOene.
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DEL 1 – HELHETLIG VURDERING AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN

I dette overordnete spørsmålet skulle foreldrene gi en helhetlig vurdering av hvor fornøyde eller misfornøyde de
er med sin SFO, alle forhold tatt i betraktning. 

Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,4.

Svarfordelingen på de seks tilfredshetskategoriene er vist i
diagrammet til venstre. Til sammen svarte 84 prosent at de
er fornøyde (kategori 4-6) hvorav 36,8 prosent er litt fornøy-
de (kategori 4), 34,5 er middels/godt fornøyde (kategori 5)
mens 12,9 prosent har svart at de er svært fornøyde (kate-
gori 6). 12,3 prosent er litt misfornøyde (kategori 3), 2,6
middels misfornøyde (kategori 2) og 0,8 prosent har svart at
de er svært misfornøyde (kategori 1). 

På dette spørsmålet finner vi at det er signifikante forskjeller
ut fra når barnet er på SFO. Mer konkret er foreldre med
barn som går på SFO både før og etter skolen i snitt mer
tilfredse enn de som er bare etter skolen. Man kunne gjerne
tro at dette også henger sammen med plasstørrelse, men en
sammenligning mellom disse gir ingen slike utslag.

DEL 2 – BARNET OG HVERDAGEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig tilfredshet og standardavvik for hvert av spørsmålene i denne delen, (for
grafisk framstilling, se vedlegg):
 

Gjennomsnitt Standardavvik

Barnets trivsel 4,8 0,980
Lek 4,9 0,868
Leksearbeid 3,7 1,444
Avslapping og ro 3,7 1,253
Fysisk aktivitet 4,8 1,027
Naturopplevelser 4,0 1,395
Formingsaktiviteter 4,4 1,197
Delta i praktiske aktiviteter 3,5 1,330
Individuelt tilpassede aktiviteter 3,6 1,276
Utvikle vennskap 4,9 0,850
Sosialt miljø 4,7 0,889
Personalets faglige dyktighet 4,3 1,174
Omsorg 4,5 1,065
Tilsyn 4,4 1,126
Ros og anerkjennelse 4,4 1,168
Håndtere sykdom 4,7 1,052
Varme og tørre 4,2 1,202
Følge årsplan og målsettinger 4,6 0,968
Hverdagsrutiner/organisering 4,6 1,019
Ute- og innetid 4,6 1,077
Fri lek vs. voksenstyrte aktiviteter 4,5 1,072
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Gjennomsnittlig tilfredshet blant
foreldrene i denne delen ligger
mellom 3,5 og 4,9.

Det foreldrene er mest fornøyde
med, er barnas mulighet for lek og
å utvikle vennskap (4,9), fysisk
aktivitet og barnets trivsel (4,8).

Lavest tilfredshet finner vi i forhold
til barnas mulighet å delta i praktis-
ke aktiviteter (3,5) og individuelt
tilpassede aktiviteter (3,6).
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Barnets trivsel

Gjennomsnittlig tilfredshet med hensyn til barnets trivsel er
4,8, og foreldrene vurderer dette ganske likt, uavhengig av
hvor gammelt barnet er, kjønn, når og hvor mye barnet er på
SFO når vi sammenligner disse ulike gruppene. 

Som diagrammet til venstre viser, er hele 91 prosent fornøy-
de i forhold til barnets trivsel, hvorav den største andelen har
krysset for kategori 5 (godt/middels fornøyde). Men samtidig
er det 9 prosent som ikke er fornøyde, de fleste litt misfor-
nøyde (kategori 3), men 1,8 prosent oppgir at de er misfor-
nøyde (kategori 2). Ingen er imidlertid svært misfornøyde.

Lek 
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet for lek er 4,9, og som nevnt innledningsvis den høyeste i
denne delen. 

5,5 prosent oppgir at de i større eller mindre grad er misfornøyde (kategori 1-3); der 4,6 prosent er litt misfor-
nøyde og 0,8 prosent er enten svært eller middels misfornøyde (hhv. kategori 1 og 2). De 94,5 prosentene som
har oppgitt at de er fornøyde, fordeler seg slik: 23,2 litt fornøyde (kategori 4), 45,7 godt/middels fornøyde (kate-
gori 5) og 25,7 prosent svært fornøyde (kategori 6).

Leksearbeid
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet for
leksearbeid på SFO er 3,7. 

Diagrammet til venstre viser svarfordeling på de enkelte
kategoriene, og der ser vi at hovedvekten av svarene ligger
rundt midten av skalaen. Den største andelen er i kategori 4,
litt fornøyde, med 16,5 prosent. Til sammen er 42,2 prosent
misfornøyde (kategori 1-3) og 57,8 prosent fornøyde (kate-
gori 4-6). 

En av tre har imidlertid ikke noen mening om barnets mulig-
het til å gjøre lekser på SFO. Nærmere 60 prosent av de som
har svart dette har barn på 1. trinn. En forklaring på det kan
være at barna ikke har lekser eller eventuelt har svært lite
lekser på dette stadiet. 

Vi var her først og fremst ute etter om barna hadde mulighet
til å gjøre lekser på SFO ved at det blir lagt til rette for det
via et eget ”stille-rom” på visse tider av dagen, ikke om det

ble tilbudt leksehjelp. Tilfredsheten er relativt lav – mellom litt fornøyd og litt misfornøyd (kategoriene 3 og 4). 

Hvorvidt foreldrene har tenkt på leksehjelp når de har svart, er vanskelig å si med sikkerhet, men det kan se ut til
at det er en viss sammenheng; de SFO som ikke tilbyr leksehjelp tenderer til å ha en lavere tilfredshet på dette
spørsmålet enn de som tilbyr det i større eller mindre utstrekning3. 

                                                     
3 Noen tilbyr ikke leksehjelp i det hele tatt, noen èn dag i uken, mens andre i enda større ustrekning.
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Avslapping og ro

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet til å
roe ned og slappe av mens de er på SFO er 3,7. Dette er
relativt lavt. Avslapping og ro er gjerne ikke så lett å forene
med lek og fysisk aktivitet. Sannsynligvis ønsker foreldre det
også, men trolig avspeiler dette resultatet at tiden på SFO
oppfattes som noe hektisk med en del støy. 

Til sammen er 55 prosent fornøyde i større eller mindre
grad, der størstedelen har oppgitt at de er bare litt fornøyde
(26,5 prosent i kategori 4). I den andre hovedkategorien
finner vi at 45 prosent er misfornøyde, og som diagrammet
til venstre viser er de fleste litt misfornøyde (28,6 prosent i
kategori 3).

Fysisk aktivitet

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet for
fysisk aktivitet mens de er på SFO er 4,8, og er dermed
blant de høyeste i denne delen. 

Som vi ser av diagrammet til venstre ligger, hovedvekten av
svarene i kategori 5 – godt/middels fornøyde med 38,3
prosent. Til sammen har 88,6 prosent sagt at de er fornøyde
i større eller mindre grad. Av de som er misfornøyde, er de
fleste litt misfornøyde (9,3 prosent i kategori 3). Til sammen
2 prosent er enten svært eller middels misfornøyde (hhv.
kategori 1 og 2).

Naturopplevelser

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet for
naturopplevelser i tiden på SFO er 4,0.

77 prosent har krysset for at de er fornøyde i større eller
mindre grad, men som vi ser av diagrammet til venstre er
de fleste bare litt fornøyde (kategori 4) – en av fire har svart
dette. Til sammen er 36,9 enten godt/middels fornøyde eller
svært fornøyde.

I den andre enden av skalaen finner vi at 4,7 prosent er
svært misfornøyde, 11,1 middels misfornøyde og 21,8 litt
misfornøyde. Vi kan tolke dette som at nær 40 prosent av
de som har barna sine i SFO ønsker at barna i større grad
blir gitt mulighet for naturopplevelser.
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Formingsaktiviteter
På dette spørsmålet er gjennomsnittlig tilfredshet 4,4.

De 77 prosentene som er fornøyde med hensyn til barnas
mulighet til å drive med formingsaktiviteter fordeler seg slik:
18,4 svært fornøyde, 31,1 godt/middels fornøyde (kategori
5) og 27,6 litt fornøyde (kategori 4). Til sammen har 23
prosent oppgitt at de er misfornøyde, der de fleste er litt
misfornøyde (15,1 prosent i kategori 3). Men det er samtidig
nesten 8 prosent som er svært eller middels misfornøyde
(hhv. kategori 1 og 2).

Hvorvidt de som er har krysset i kategoriene 1-3 er misfor-
nøyde med tiden som blir brukt til formingsaktiviteter eller
om det er innholdet (hva som blir gjort) må evt. Følges
nærmere opp på den enkelte SFO dersom.

Imidlertid er finner vi at det er forskjell i tilfredshet avhengig av barnets kjønn; jenters foreldre er i snitt mer
tilfredse enn guttenes. Det er også forskjell i tilfredshet på bakgrunn av om når barnet er på SFO; de som er
både før og etter skolen er signifikant mer tilfredse enn foreldrene til de som kun er etter skolen. 

Delta i praktiske aktiviteter
Som vi ser i diagrammet til venstre, er andelen misfornøyde
(kategori 1-3) større enn andelen fornøyde (kategori 4-6) når
det gjelder barnas mulighet til å delta i praktiske aktiviteter.
Kategori 3, litt misfornøyde, har den største andelen med
30,6 prosent. I sum er 53 prosent misfornøyde, mens reste-
rende 47 prosent er fornøyde. Dette gjenspeiler også gjen-
nomsnittet som er på 3,5 – det laveste i denne delen. Faktisk
er dette det forholdet foreldrene er minst fornøyde med av
alle de tingene som er tatt opp i spørreskjemaet.

Når vi ser på hvorvidt det er forskjeller mellom grupper,
finner vi at fedre er mer fornøyde enn mødre – gjennomsnitt
på henholdsvis 3,8 og 3,4. I tillegg finner vi at det er signifi-
kant forskjell ut fra når barna er på SFO, og igjen er det
forskjellen mellom de som er både før og etter skolen og de
som kun er etter skolen som er utslagsgivende. Den gjen-
nomsnittlige tilfredsheten i disse to gruppene er henholdsvis
3,6 og 3,3.

Individuelt tilpassede aktiviteter

Også på dette spørsmålet svarer omtrent halvparten at de
misfornøyde, og igjen er det kategori 3 som har størst andel
med 30,8 prosent. Til sammen er 49 prosent misfornøyde i
større eller mindre grad (kategori 1-3), mens 51 prosent har
svart at de er fornøyde (kategori 4-6). 17,7 prosent har svart
at de ikke har noen mening om dette forholdet.

Gjennomsnittlig tilfredshet er 3,6.

Som på forrige spørsmål, finner vi at det er signifikant for-
skjell i tilfredshet ut fra når barnet er på SFO. Det er foreld-
rene til de som er både før og etter som igjen har høyere
tilfredshet enn foreldrene til de som kun er etter skolen –
henholdsvis 3,8 og 3,4. 
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Utvikle vennskap og sosialt miljø mellom barna
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til barnas mulighet til å utvikle vennskap med andre barn i SFO er 4,9, hvilket
er en av de høyeste i denne delen. Hele 94 prosent er fornøyde, hvor 23,9 prosent er svært fornøyde (kategori
6), 48,3 prosent er godt/middels fornøyde (kategori 5) og 21,8 prosent er litt fornøyde (kategori 4). 

Det er naturlig å se barnas mulighet til å utvikle vennskap i sammenheng med det sosiale miljøet. Ser vi andel
fornøyde finner vi at den er en tanke lavere enn på foregående spørsmål, nemlig 91 prosent. 9 prosent er misfor-
nøyde i større eller mindre grad – de fleste litt misfornøyde (8,1 prosent i kategori 3). Gjennomsnittlig tilfredshet i
forhold til det sosiale miljøet er 4,7. Dette er noe lavere enn på foregående spørsmål, og forklaringen finner vi
delvis i den noe lavere andelen fornøyde, men det skyldes også at svarene er trukket noe inn mot midten av
tilfredshetsskalaen; 18,4 prosent er svært fornøyde (kategori 6), 46,8 er godt/middels fornøyde (kategori 5) og
25,9 er prosent litt fornøyde (kategori 4).

Personalets faglige dyktighet

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets faglige
dyktighet er 4,3. Som diagrammet til venstre viser, er de
fleste enten godt/middels eller litt fornøyde. Til sammen har
ca. tre av fire svart at de i større eller mindre grad er fornøy-
de (kategori 4-6). Men samtidig mener altså en av fire at
personalets faglige dyktighet ikke er god nok, der flest gir
uttrykk for at de er litt misfornøyde (15,9 prosent i kategori
3).

Omsorg
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets omsorg for barnet er 4,5. 82 prosent av foreldrene er fornøyde
i større eller mindre grad og 18,8 svarer at de er svært fornøyde (kategori 6), mens 34,1 er godt/middels fornøy-
de (kategori 5). I motsatt ende av skalaen finner vi at 18 prosent er i større eller mindre grad misfornøyde; 15,3
prosent svarer at de er litt misfornøyde (kategori 3), mens til sammen 2,9 prosent har gitt uttrykk for at de er
svært eller middels misfornøyde (kategori 1 og 2). 

Igjen finner vi at det er signifikant forskjell i tilfredshet mellom de foreldre som har barna på SFO både før og
etter skolen og de som bare har dem der etter skolen. Det er igjen har barn der både før og etter som er mest
fornøyde.

 

Tilsyn

Også her ser vi at hovedvekten av svarene ligger kategoriene
4 og 5. Til sammen utgjør disse 62,2 prosent av svarene. I
tillegg svarer 16,4 at de er svært fornøyde.

Andelen misfornøyde er over 20 prosent, men de fleste er litt
misfornøyde (15,3 i kategori 3). 

Gjennomsnittet på dette spørsmålet er 4,4.
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Ros og anerkjennelse

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å
gi barnet ros og anerkjennelse er 4,4.

Når det gjelder andel fornøyde er det 78 prosent som i større
eller mindre grad er fornøyde (kategori 4-6), og som dia-
grammet viser ligger hovedvekten av svarene i kategori 5
med 32,5 prosent. 16,7 prosent har svart at de er litt misfor-
nøyde, og til sammen er det 21,4 prosent som er misfornøy-
de i større eller mindre grad.

Samtidig er det nærmere 30 prosent som ikke har noen
mening. Det er en viss sammenheng med hvilket trinn barnet
går i og hvor lenge barnet har hatt plass i SFO. Men samtidig
er dette noe som ikke er så lett for foreldrene å gjøre faktis-
ke observasjoner av, i og med at størstedelen av kontakten
mellom barn og personalet skjer når foreldrene ikke er til
stede.

Vi finner imidlertid også her at de som har barn på SFO både før og etter skolen er signifikant mer fornøyde enn
de som har barn der bare etter skolen. Gjennomsnittlig tilfredshet for de to gruppene på dette spørsmålet er
henholdsvis 4,5 og 4,2.

Håndtere sykdom

Når det gjelder personalets evne til å håndtere sykdom hos
barna, er gjennomsnittlig tilfredshet 4,7. 

Fordelingen av svarene på de ulike svarkategoriene er vist i
diagrammet til venstre. I sum er tre av fire fornøyde i større
eller mindre grad (kategori 4-6). 

Det er imidlertid nærmere 30 prosent som har svart at de
ikke har noen mening om dette forholdet. Foreldre med barn
på 1. og 2. trinn utgjør de to største gruppene innen for
denne syvende kategorien. Grunnen ligger sannsynligvis i at
barnet ikke har vært sykt, og at foreldrene dermed ikke har
noe grunnlag for å svare.

Varme og tørre

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å
holde barna varme og tørre er 4,2.

Tre av fire er fornøyde (kategori 4-6), men som vi ser av
diagrammet til venstre oppgir de fleste av disse at de er litt
fornøyde (36,6 prosent).

Hovedvekten blant de som er misfornøyde (kategori 1-3)
ligger i kategori 3 (litt misfornøyde) med 16,3 prosent.
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Følge årsplan og målsettinger
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å følge årsplan og målsettinger for SFO er 4,6, men 30
prosent har ingen mening om dette forholdet. Naturlig nok er det flest foreldre med barn i 1. trinn som har valgt
dette alternativet. 

Ser vi på svarfordelingen, finner vi at 90 prosent av dem som har gitt uttrykk for sin tilfredshet er fornøyde i
større eller mindre grad (kategori 4-6). 17,2 prosent har svart at de er svært fornøyde, 40,2 godt/middels fornøy-
de og 32,4 litt fornøyde. 6,9 prosent svarer at de er litt misfornøyde, mens resterende 2,9 er enten svært eller
middels misfornøyde.

Vi finner også på dette spørsmålet signifikante forskjeller i tilfredshet på bakgrunn av når barnet er på SFO.
Mønsteret er det samme; de som har barn som er på SFO både før og etter skolen er mer tilfredse enn de som
har barn som kun er der etter skolen.

Hverdagsrutiner/organisering

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til hverdagsrutiner og
organisering av tiden på SFO er 4,6. 87 prosent uttrykker at
de er fornøyde i større eller mindre grad. Diagrammet viser
at hovedvekten av svarene ligger i kategoriene 4 og 5. Til
sammen utgjør disse 67,3 prosent.

Samtidig er det altså 13 prosent som ikke er fornøyde, men
flesteparten av disse oppgir at de er litt misfornøyde (kate-
gori 3).

Ute- og innetid

Når det gjelder fordeling av ute- og innetid er også de fleste
foreldrene fornøyde. 85 prosent svarer at de er fornøyde i
større eller mindre grad, og hovedvekten av svarene er i
kategori 5 (godt/middels fornøyde). Men 15 prosent er altså
ikke fornøyde, og fordeler seg med 10,6 prosent i kategori 3
(litt misfornøyde), 3,2 i kategori 2 og 0,9 prosent som oppgir
at de er svært misfornøyde.

Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,6.
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Fri lek vs. voksenstyrte aktiviteter
Dette spørsmålet er også knyttet til organisering av tiden på SFO, og vi finner her at det er noe lavere gjennom-
snitt enn på de to foregående spørsmålene med 4,5.

Til sammen er det 16,5 prosent som svarer at de er misfornøyde, men det er først og fremst andelen litt misfor-
nøyde (kategori 3) som er høyere – her 12,7 prosent. I den andre delen av tilfredshetsskalaen finner vi at 31,6
prosent er litt fornøyde (kategori 4), 32,8 godt/middels fornøyde (kategori 5) og 19,1 prosent svært fornøyde.

DEL 3 – SAMARBEID MELLOM FORESATTE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Som overskriften indikerer konsentrerer denne delen seg om forholdet mellom foreldrene og skolefritidsordning-
en. Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt og standardavvik for hvert av spørsmålene i denne delen (for grafisk
framstilling, se vedlegg): 

Gjennomsnitt Standardavvik

Samarbeid, alt i alt 4,6 1,086
Informasjon 4,4 1,205
Lytte til synspunkter 4,6 1,116
Fleksibilitet 4,7 1,134
Henting/bringing 4,5 1,300
Innhold/tema foreldremøter 4,6 1,100
Påvirke innhold og organisering 3,6 1,314

I denne delen er det færre signifikante forskjeller mellom ulike grupper en
slike forskjeller i denne delen er i forhold til hente- og bringesituasjonen o
heter til å påvirke innhold og organisering på SFO.

Noen har bemerket at noen av spørsmålene i denne delen er vanskelige å
være noe personavhengig hvilken vurdering som er mest ”riktig”.

Samarbeid alt i alt

Når det gjelder foreldr
evne til å samarbeide 
snitt 4,6.

85 prosent er i større 
ser av diagrammet til
gori 4 og 5 med hen
oppgir hele 21,3 prose

På den andre siden er 
3), 2,9 middels misforn
de.
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n det vi fant i forrige del. Der vi finner
g foreldrenes vurdering av sine mulig-

 gi et godt svar på, ettersom det kan

enes tilfredshet i forhold til personalets
med dem alt i alt, er den i gjennom-

eller mindre grad fornøyde, og som vi
 venstre, ligger hovedvekten på kate-
holdsvis 31 og 32,4 prosent. I tillegg
nt at de er svært fornøyde.

11,6 prosent litt misfornøyde (kategori
øyde og 0,8 prosent svært misfornøy-
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Informasjon

Riktig informasjon til rett tid er viktig, og 80 prosent mener
at dette i større eller mindre grad blir gjort på en tilfredsstil-
lende måte. 20 prosent er imidlertid ikke fornøyde, hvorav de
fleste (13,2 prosent) er litt misfornøyde. Svarfordeling på
samtlige kategorier er vist i diagrammet til venstre.

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å
gi informasjon er 4,4.

Lytte til synspunkter

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til personalets evne til å
lytte til foresattes synspunkter er 4,6.

Her ligger hovedvekten av svarene i kategori 5, godt/middels
fornøyd, med 32 prosent. I tillegg finner vi at andelen svært
fornøyde er noe høyere enn på de to foregående spørsmåle-
ne med 24,5 prosent.

Men til sammen 15 prosent er misfornøyde, hvorav de fleste
oppgir å være litt misfornøyde (11,3 prosent i kategori 3).

16,9 prosent har krysset av for at de ikke har noen mening
om dette.

Fleksibilitet
Vi spurte om hvor fornøyde eller misfornøyde foreldrene er
med personalets fleksibilitet i forhold til deres behov. 85
prosent svarte at de er fornøyde, mens 15 prosent er misfor-
nøyde. Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,7 og det er dermed
dette forholdet foreldrene er mest fornøyde med i denne
delen som omhandler deres forhold til SFO.

Hele 27,7 prosent har svart at de er svært fornøyde, 31,9 er
godt/middels fornøyde, mens 25,7 er litt fornøyde. De fleste
av de som er misfornøyde er litt misfornøyde (10,8 prosent i
kategori 3). 2,9 prosent har krysset av for at de er middels
misfornøyde (kategori 2) og resterende 1 prosent er svært
misfornøyde.

18,5 prosent har svart at de ikke har noen mening.
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Henting/bringing

Ser vi på andel fornøyde og misfornøyde er andelen som har
valgt alternativene 4-6 er 80,2, dvs. fornøyde i større eller
mindre grad. Andelen som i større eller mindre grad er mis-
fornøyde blir dermed 19,8. 

Fordelingen på de ulike svarkategoriene er vist i diagrammet
til venstre, og vi ser der at en stor andel er enten svært eller
godt/middels fornøyde. Til sammen er det 58,6 som har
krysset for disse to alternativene.

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til måten man blir møtt
av de ansatte ved henting og bringing av barnet er 4,5.

På dette spørsmålet er det signifikant forskjell i tilfredshet ut
fra hvor lenge barnet har gått på SFO. De som har vært ett

år eller lengre i SFO er mer tilfredse enn de som har vært der i mindre enn ett år. Gjennomsnittlig tilfredshet i de
to gruppene er 4,7 og 4,4. Det er nærliggende å tro at de som går på 1. trinn og kommer fra barnehage har
større behov for at hente- og bringesituasjonen er trygg og god og har kanskje også høyere forventninger til
dette. Vi finner at foreldre med barn på 1. trinn er de som er minst tilfredse, men disse skiller seg ikke betydelig
fra de øvrige. (Med andre ord er det ikke statistisk signifikante forskjeller i tilfredshet med bakgrunn i hvilket trinn
barnet går.)

Innhold/tema foreldremøter

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til innhold/tema på for-
eldremøter er 4,6.

Svarfordelingen er vist i diagrammet til venstre. De fleste er,
som vi ser, enten godt/middels fornøyde (kategori 5) eller litt
fornøyde (kategori 4). På den andre siden er nesten 20 pro-
sent misfornøyde i større eller mindre grad, hvorav kategori
3, litt misfornøyd, utgjør den største med 12,2 prosent. 

Andelen som har svart ”har ingen mening” er her på 27,4
prosent. Man kunne gjerne tro at det først og fremst var de
som hadde barn i 1. trinn eller de som har hatt barnet i SFO i
mindre enn ett år som ikke hadde noen mening, men det
viser seg at det fordeler seg ganske jevnt mellom både trinn
og fartstid på SFO. 

Påvirke innhold og organisering

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til i hvilken grad foreld-
rene føler de får påvirke innhold og organisering på er 3,6.
Det er lavt, og det dårligste i denne delen.

Forklaringen finner vi i at hele 47 prosent er misfornøyde;
29,5 prosent litt misfornøyde, 11,7 middels misfornøyde og
6,2 prosent svært misfornøyde. De resterende 53 prosent
som er fornøyde fordeler seg slik: 27,4 litt fornøyde, 15,7
godt/middels fornøyde og 9,5 svært fornøyde.

35 prosent har ikke gitt uttrykk for sin tilfredshet men svart
at de ikke har noen mening, og disse fordeler seg relativt
jevnt både i forhold til hvilket trinn barnet går på og i forhold
til hvor lenge barnet har gått i SFO. 
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Vi finner imidlertid at foresatte til gutter i snitt er mer tilfredse enn foresatte til jenter. Gjennomsnittlig tilfredshet
for de to gruppene er henholdsvis 3,8 og 3,5.

DEL 4 – FYSISKE FORHOLD

Denne delen tar for seg ulike forhold knyttet til de fysiske forholdene på skolen generelt og SFO spesielt. Resul-
tatene er jevnt over bra. 

Tabellen nedenfor viser hva det ble spurt om i denne delen, gjennomsnittlig tilfredshet og standardavvik på de
ulike spørsmålene i denne delen (for grafisk framstilling, se vedlegg).
 

Gjennomsnitt Standardavvik

Bygningens standard 4,8 1,012
Lokalene til SFO 4,7 1,046
Inneklima 4,5 1,059
Lekeforhold inne 4,4 1,081
Garderobeforhold 4,2 1,271
Hygieniske forhold/renhold 4,6 0,987
Lekeforhold ute 4,5 1,363
Sikring av uteareal 4,4 1,180
Trafikksikkerhet 4,2 1,434
Parkeringsforhold 4,6 1,337

En del av de forholdene som ble tatt opp her gjelder ikke bare SFO, men også skolen generelt. En del tema som
er tatt opp i denne delen henger til en viss grad sammen fordi bygningens standard kan være premissgiver i
forhold blant annet kvaliteten på lokalene til SFO, inneklima, lekeforholdene inne og garderobeforholdene. 

Bygningens standard
90,3 prosent av foreldrene er fornøyde med bygningens standard. Hele 26,4 prosent er svært fornøyde, og like
mange har svart at de er litt fornøyde (kategori 4). 37,5 prosent er godt/middels fornøyde (kategori 5).

Samtidig er det til sammen 9,7 prosent som er misfornøyde i større eller mindre grad – de fleste litt misfornøyde
(6,8 prosent i kategori 3). Resterende 2,9 prosent er enten svært eller middels misfornøyde (henholdsvis kategori
1 og 2). 

Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,8, hvilket gjør dette til et av de forholdene foreldrene er mest fornøyde med av
alle forholdene som er tatt opp i undersøkelsen.

Det som kommer best ut i denne
delen er bygningens standard og
kvaliteten på lokalene til SFO. Det
som foreldrene er minst fornøyde
med er garderobeforholdene og
trafikksikkerheten rundt skolen/
SFO.
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Lokalene til SFO

Når det gjelder lokalene til SFO er den gjennomsnittlige til-
fredsheten en anelse lavere; 4,7. 

Summen av andelen fornøyde (kategori 4-6) og misfornøyde
(kategori 1-3) skiller seg ikke mye fra det vi fant på forrige
spørsmål, men fordi det er forholdsvis flere som er bare litt
fornøyde (kategori 4), trekker dette gjennomsnittet noe ned. 
 

Inneklima

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til inneklima er 4,5.

Det er imidlertid også her forskjell mellom tilfredsheten ut fra
om barna er på SFO både før og etter skolen eller bare etter.
De som har barna på SFO både før og etter skolen har en
gjennomsnittlig tilfredshet på 4,6, mens den andre gruppen
kommer ut med et gjennomsnitt på 4,4.

Svarfordelingen på de enkelte tilfredshetskategoriene er vist i
diagrammet til venstre. Der ser vi blant annet at hovedvek-
ten av svarene ligger i kategori 4 og 5. Til sammen er det 85
prosent som har oppgitt at de er fornøyde i større eller min-
dre grad. Av de 15 prosent som er misfornøyde, er det flest
som er litt misfornøyde (11,1 prosent i kategori 3).

Det er 18,1 prosent som ikke har gitt uttrykk for noen me-
ning angående inneklima.

Lekeforhold inne

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til lekeforholdene inne er
4,4.

Til sammen er 81,1 prosent fornøyde; de fleste godt/middels
fornøyde (34,2 prosent i kategori 5) eller litt fornøyde (25,7
prosent i kategori 4). 14,8 er svært fornøyde.

18,9 prosent er ikke fornøyde; 0,6 prosent oppgir at de er
svært misfornøyde, 3,8 prosent er middels misfornøyde (ka-
tegori 2) og 14,5 prosent er litt misfornøyde (kategori 3).
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Garderobeforhold
Tilfredsheten med garderobeforholdene er, sammen med
trafikkforholdene rundt skolen/SFO, den laveste i denne
delen med et gjennomsnitt på 4,2.

Til sammen 27,5 prosent er misfornøyde; 3,2 prosent er
svært misfornøyde, 7 prosent middels misfornøyde (kategori
2) og 17,2 er litt misfornøyde (kategori 3).

Fordelingen av de 72,5 prosent som er fornøyde i større eller
mindre grad er: 25,7 prosent i kategori 4 (litt fornøyde), 32,1
er godt/middels fornøyde (kategori 5) og 14,8 sier de er
svært fornøyde.

Også her er det forskjell mellom tilfredsheten ut fra om bar-
na er på SFO både før og etter skolen eller bare etter. De
som har barna på SFO både før og etter skolen har en gjen-
nomsnittlig tilfredshet på 4,3, mens den andre gruppen
kommer ut med et gjennomsnitt på 4,0.

Hygieniske forhold/renhold
Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til de hygieniske forholdene og renholdet er 4,6.

87 prosent oppgir at de er fornøyde i større eller mindre grad. Disse fordeler seg slik: 32,6 prosent er litt fornøy-
de (kategori 4), 37 er godt/middels fornøyde (kategori 5) og 17,6 er svært fornøyde. I motsatt ende av skalaen
finner vi at 2,6 prosent er enten svært eller middels misfornøyd (henholdsvis kategori 1 og 2) mens 10,1 er litt
misfornøyde (kategori 3).

Når det gjelder signifikante forskjeller mellom grupper, finner vi også her at de som har barna på SFO både før
og etter skolen i snitt er mer tilfredse enn foreldre til barn som kun er på SFO etter skolen. Gjennomsnittlig til-
fredshet er henholdsvis 4,7 og 4,4.

Lekeforholdene ute

Gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til lekeforholdene ute, for
eksempel lekeapparater og naturomgivelser, er 4,5.

Fordelingen mellom fornøyde og misfornøyde er henholdsvis
79 og 21 prosent.

Flest har krysset i kategoriene 5 og 6. Til sammen er 56,8
prosent enten godt/middels fornøyde eller svært fornøyde.
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Sikring av utearealet

Når det gjelder sikring av utearealet, er gjennomsnittlig til-
fredshet 4,4.

Ser vi på andel fornøyde og misfornøyde, er de på henholds-
vis 81 og 19 prosent. Det er altså en litt større andel som er
fornøyde med sikringen av utearealet enn lekeforholdene
ute, men som vi ser av svarfordelingen er den trukket mer
inn mot midten her. Det er færre som er svært fornøyde
(15,3 prosent) mens det er flere som er litt fornøyde (30,8
prosent i kategori 4). 34,7 prosent er godt/middels fornøyde
(kategori 5).

På den andre siden finner vi at 11,6 prosent er litt misfor-
nøyde (kategori 3), 4,7 middels misfornøyde (kategori 2) og
2,8 prosent er svært misfornøyde.

Trafikksikkerhet

I forhold til trafikksikkerhet rundt skole/SFO er en av fire
misfornøyde, mens tre av fire er fornøyde i større eller min-
dre grad. Gjennomsnittlig tilfredshet er 4,2.

Som nevnt innledningsvis går vi som hovedregel ikke inn på
resultater ved den enkelte SFO, men har valgt å gjøre et
unntak på dette spørsmålet. 

Hammartun skårer her dårlig med en gjennomsnittlig til-
fredshet på 2,5. Hammartun utgjør nærmere 20 prosent av
svarene som kom tilbake, og er dermed såpass stor at den
trekker det samlede gjennomsnittet en del ned. Holder vi
Hammartun utenfor finner vi at den gjennomsnittlige til-
fredsheten da er 4,6. 

Parkeringsforhold

Gjennomsnittlig tilfredshet med parkeringsforholdene ved
skole/SFO er 4,6.

Til sammen er 81 prosent fornøyde mens 19 prosent er mis-
fornøyde i større eller mindre grad.

Som diagrammet til venstre viser, er hovedvekten av svarene
i kategoriene 5 og 6, og til sammen utgjør disse 62,7 pro-
sent.

På den andre siden er det 3,9 prosent som er svært misfor-
nøyde, 4,7 middels misfornøyde (kategori 2) og 10,5 litt
misfornøyde (kategori 3). 
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DEL 5 – ANDRE FORHOLD VED SKOLEFRITIDSORDNINGEN

I denne delen spurte vi om hvor fornøyde eller misfornøyde foreldrene er med åpnings- og stengningstidspunktet.

Av de som har svart på undersøkelsen oppgir 47,5 prosent at de kun har barnet på SFO etter skolen. Åpnings-
tidspunktet skulle man tro ikke var relevant for disse foreldrene, men det er likevel bare 5,9 prosent som har
svart at de ikke har noen mening. De fleste av de som har gitt uttrykk for en mening er for det meste fornøyde,
men det er imidlertid 6,8 prosent av disse som gitt uttrykk for at de er misfornøyde med åpningstidspunktet. Hvis
åpningstidspunktet er årsaken til at de ikke benytter SFO om morgenen, er svaret de har gitt av betydning. Dette
er den mest nærliggende tolkningen, for ellers skulle dette forholdet være uten betydning for dem som ikke be-
nytter SFO om morgenen. Uansett er det mest riktig å gjøre visse avgrensninger i forhold til åpnings- og steng-
ningstidspunktet for å være sikker på at de resultatene vi ser er relevante:

Ser vi bort fra de som kun bruker SFO etter skolen, er gjennomsnittlig tilfredshet med åpningstidspunktet 5,1.
Ser vi bort fra de som kun er på SFO før skolen, er gjennomsnittlig tilfredshet med stengningstidspunktet 5,3.

Svarfordelingen på de to spørsmålene når vi gjør denne avgrensningen, er som vist i diagrammene under:

Noen uttrykker ønske om utvida åpningstider. De fleste SFOene opererer med ordinære åpningstid som er fra
0730 til 1630. Hvis det er flere enn fem barn det gjelder kan åpningstidspunktet forskyves til 0700 og steng-
ningstidspunktet til 1700. Ut fra de tilbakemeldingene som er kommet i forbindelse med brukerundersøkelsen, er
det færre enn fem dette gjelder ved den enkelte SFO.
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DEL 6 – NYE TILBUD I SFO

I denne delen skulle foreldrene svare på i hvilken grad de ønsker at det blir gitt tilbud om mat eller frukt på SFO
og hvorvidt de er villige til å betale ekstra for dette. I tillegg spurte vi om det var interesse for å benytte ulike
fritidstilbud i tiden barnet er på SFO, for eksempel Kulturskolen og organisert idrettstrening. Betaling for denne
type tilbud vil ikke integreres i SFO-prisen, da det her er snakk om at eksterne tilbud skal tilbys av de som pr. i
dag står for tilbudet.

Tilbud om mat og frukt

Svarfordelingen er vist i diagrammene under:

Det er relativt stor andel som ønsker tilbud om frukt eller mat i SFO.
Men betalingsviljen for en slik utvidelse av tilbudet er ikke like stor:
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Gjennomsnitt Standardavvik

Frukttilbud 4,84 1,614
Mattilbud 4,58 1,634
Betalingsvilje frukt 3,70 1,931
Betalingsvilje mat 3,57 1,875

Det gjennomsnittene i tabellen over forteller, er at det er i snitt større interesse for frukttilbud enn mattilbud.
Denne forskjellen er statistisk signifikant. Når det gjelder betalingsviljen for disse to tilbudene, er den også høyest
for frukt, og betalingsviljen er signifikant høyere for frukt enn for å få utvidet SFO med et mattilbud.  

Som vi ser av svarfordelingen på forrige side, er det nesten halvparten som ikke er interessert i å betale ekstra.
Dette henger nok sammen med at mange mener prisen for SFO her høy nok som den er, jf. del 7 - Kommentarer.
I tillegg kan det også være slik at interessen for mat- og/eller frukttilbud også påvirkes av i hvilken grad man er
villig til å betale ekstra for dette. 

Andre tilbud
Diagrammene under viser hvordan svarene fordelte seg i forhold til i hvilken grad foreldrene ønsker at det skal
være mulig for barna å benytte disse tilbudene:
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Man vet at når man spør om noen ønsker å benytte et tilbud
slik vi har gjort her, vil flere uttykke ønske om det enn det
som faktisk vil komme til å bruke tilbudet dersom det blir en
realitet. 

Diagrammet til venstre viser hvor stor andel som er interes-
sert i hvor mange aktiviteter. Vi har her tatt utgangspunkt i
de som har krysset i en av kategoriene 5 eller 6 hvor 6 er at
de i svært stor grad ønsker å benytte tilbudet.

22,7 prosent er ikke interessert i å benytte noen av disse
aktivitetene i SFO-tiden. 8 prosent er interessert i èn, 12,3
prosent er interessert i to aktiviteter, 14,3 i tre mens hele
42,7 prosent er interesserte i alle. 

Andelen som ikke har noen mening varierer rundt 10 pro-
sent for samtlige aktivitetsforslag.

Gjennomsnitt Standardavvik

Kulturskolen 4,24 1,731
Danseskoler 4,00 1,855
Organisert idrettstrening 4,33 1,738
Andre fritidstilbud 4,34 1,714

Av gjennomsnittene i tabellen over, ser vi at det er størst interesse for andre fritidstilbud. Hva den enkelte kon-
kret har tenkt på når de har krysset i denne kategorien, er noe som må følges opp i en mer direkte dialog med
foreldrene. Nest mest interesse er det for organisert idrettstrening. Deretter kommer kulturskolen, mens det er
minst interesse for danseskoler.

Når det gjelder Kulturskolen kommenteres, det at det her ofte er ønskelig at de minste barna har med foreldrene
på øvingene. Hvorvidt det lar seg praktisk gjennomføre å implementere dette tilbudet i SFO, er noe man må se
nærmere på. Hensikten med å ta det inn i spørreskjemaet, var først og fremst å lodde stemningen. 

Når man skal vurdere dette, må man også ta med i betraktningen at kanskje flere kan komme til å benytte tilbu-
det dersom det blir lettere tilgjengelig for de som går på SFO. Men på den andre siden er det sikkert barn i denne
aldersgruppen som ikke går på SFO, men som benytter Kulturskolen.

Mer generelt er det også kommet tilbakemeldinger i forhold til at foreldrene selv ønsker å ta del i fritidsaktivitete-
ne til barna, og ønsker derfor ikke å benytte slike fritidstilbud i SFO-tiden. Men de fleste mener imidlertid at dette
er positivt i forhold til å avlaste, for mange, hektiske ettermiddager og kvelder.
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DEL 7 – KOMMENTARER

Pris
Av de tingene som blir kommentert i spørsmål 15, er pris tatt opp av en hel del foreldre. Hovedbudskapet er at
prisen er for høy i forhold til det de får igjen. Ettersom skoledagen er utvidet, er barna færre timer på SFO, men
prisen er uendret. Dette oppfattes som urimelig. 

I tillegg kommenteres tilbudet om gratis morgen-SFO. Man opplever at man subsidierer de som benytter dette
tilbudet, og ser negativt på det. Dette begrunnes med at plassen er for dyr i utgangspunktet. I den grad antall
brukere av gratis morgen-SFO ved den enkelte skolefritidsordning er av en slik størrelse at det vil utløse ekstra
bruk av ressurser, er argumentet om subsidiering begrunnet. Men viss så ikke er tilfelle koster ikke disse barna
noe ekstra, og vi kan dermed ikke karakterisere dem som ”gratispassasjerer”. Men selvsagt; viss disse barna også
hadde betalt kunne de andre betalt noe mindre. 

Prisstrukturen ønskes av en del omgjort til at man betaler pr. time barnet er på SFO og ikke pr. dag. Det ville da
medføre at de som ikke benytter SFO om morgenen også betaler mindre enn full plass. Dette spesielt aktuelt for
de som trenger full plass fordi man må benytte SFO hver dag, men kun få timer hver dag. 

Søskenmoderasjon er også nevnt, og det blir foreslått at søskenmoderasjon burde også sees i forhold til om man
har barn i barnehage. Videre at man også bør få søskenmoderasjon ved redusert plass. 

En del kommenterer også at et eventuelt tilbud om mat og/eller frukt ikke bør føre til økt foreldrebetaling, fordi
de mener at prisen allerede er for høy i forhold til eksisterende tilbud.

Èn konsekvens av den høye prisen er at en del foreldre vurderer å ta barnet ut av skolefritidsordningen og etab-
lere et privat tilbud a la dagmamma.

Bemanning/personalet
Mange har gitt personalet berømmelse for å gjøre det beste ut av situasjonen med mindre ressurser og redusert
bemanning, og at de gjør en flott jobb ut fra de gjeldende rammebetingelsene. 

Men den reduserte bemanningen blir karakteriser som uheldig, for ikke å si uforsvarlig, og en del uttrykker be-
kymring i forhold til dette. Den lave bemanningen reduserer kvaliteten på tilbudet ved at det fører til dårligere
tilsyn og oppfølging av barna. Det legger begrensninger på i hvor stor grad man kan gjennomføre ulike aktiviteter
og muligheten til å gi mer individuelt tilpassede aktiviteter. 

Det er rimelig å anta at dette innvirker på foreldrenes tilfredshet - spesielt når det gjelder de forholdene som er
tatt opp i del 2 - barnet og hverdagen på SFO. Redusert bemanning fører til at det er færre voksne til stede i
ulike situasjoner der barna kan trenge dem, for eksempel i konfliktsituasjoner, der barna kan ha behov for hjelp
til å håndtere dette og derigjennom få økt sin sosiale kompetanse. 

I tillegg gjør sykefravær situasjonen med redusert bemanning enda mer prekær, ettersom man også søker å
begrense bruk av vikarer på grunn av den økonomiske situasjonen i Lillehammer kommune.

En del føler at SFO i større grad er blitt en oppbevaringsplass ettersom innholdet er redusert. Blant annet etterly-
ses det mer baking/matlaging sammen med barna, gå flere turer og andre uteaktiviteter.

Det kommenteres også at man i større grad burde hadde hatt aktiviteter som var bedre tilpasset de eldre barna.
Det er begrunnet med at barna kan synes SFO er kjedelig når de kommer i 3. og 4. klasse.

Det er også kommet forslag om at SFO i større grad kan følge opp det som foregår i skoletiden. Det gjelder både
i forhold til det elevene lærer, men også den sosiale oppfølgingen av barna, for eksempel gjennom lik grenseset-
ting.
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Planleggingsdager
Det blir kritisert at SFO er stengt en uke før skolestart i august da dette skaper en del ekstra problemer for for-
eldre som ikke har mer ferie å ta ut. Stengingen oppfattes også som uheldig for barna, spesielt for de som hadde
sitt første møte med SFO i den perioden, dvs. for det meste 1. klassinger. 

Eksisterende aktiviteter
En del foreldre etterlyser mer ”gutte-aktivteter” og flere mannlige ansatte. Ettersom det er flest kvinner som
arbeider på SFO, blir gjerne aktivitetene mer ”jente-vridd”.  
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DEL 8 - HVA SIER BARNA?

Så å si alle barn, hvis foreldre har svart, har også krysset av på sitt skjema. 

I tillegg til klassetrinn og kjønn, skulle barna svare på hvor godt de trives på SFO, om de har mange venner der,
om de får leke og om de får hjelp fra de voksne når de trenger det. I tillegg hadde de til slutt et åpent spørsmål
der de kunne ta med ting de enten likte ekstra godt eller ekstra dårlig. Her var det ganske mange som hadde
skrevet noe om aktiviteter de likte å holde på med, mens andre tok opp ting som de mislikte. Mye støy var en av
tingene. 

Det var 50,6 prosent gutter og 49,4 prosent jenter som
svarte på skjemaet. Fordelingen mellom trinna er vist i dia-
grammet til venstre.
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62,8 prosent svarer ja på dette spørs-
målet. 31,7 prosent svarer ”sånn pas-
se”, mens 2,4 prosent svarer at de ikke
trives på SFO. Resterende 3 prosent
har svart ”vet ikke”.

Liker du deg godt på SFO?    Har du gode venner på SFO?
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67 prosent svarer at de har mange
venner på SFO, mens 32 prosent har
noen få. Ytterst få, ½ prosent har
svart at de ikke har noen venner på
SFO, mens 0,6 prosent svarer vet ikke.
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AVSLUTNING
En del oppfatter SFO-tilbudet som kostbart, og at kvaliteten på tjenesten ikke står helt i forhold til det de må
betale. Flere karakteriserer SFO som en oppbevaringsplass siden den pressede situasjonen i forhold til redusert
bemanning gjør at man må kutte på ulike aktiviteter. Dette til tross, roses personalet for å gjøre en bra innsats.

Tilfredsheten er for det meste bra, men det er enkelte forhold som skiller seg ut i negativ retning. Det gjelder ofte
forhold som er svært tett knyttet til bemanningssituasjonen, bl.a. individuelt tilpassede aktiviteter og leksehjelp.
Foreldrene oppfatter jevnt over forholdet til og samarbeidet med SFO som tilfredsstillende. Også når det gjelder
de fysiske forholdene er resultatene for det meste bra. Veldig bra er det at også tørstedelen av barna er fornøy-
de!

VEDLEGG

Her har 62,4 prosent svart ”ja, ofte” og
34,4 ”noen ganger”. 1,2 prosent har
svart ”nei”, mens 2 prosent har krysset
på ”vet ikke”.

Får du leke og gjøre ting du liker
på SFO?

Ja, ofte Noen ganger Nei Vet ikke
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68,8 prosent svarer at de får hjelp når
de trenger det, mens 26,4 prosent sier
at det skjer noen ganger. 1,8 prosent
har svart ”nei” og 3 prosent ”vet ikke”.

Får du hjelp av de voksne når du
trenger det?

Ja, ofte Noen ganger Nei Vet ikke
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