
SFO-undersøkelsen 2011
Samlerapport 

Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling 



Om undersøkelsen

Hensikten med å gjennomføre SFO-undersøkelsen er først og fremst at den skal tjene
som et verktøy 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 generelt, men også i den enkelte
SFO.

Om undersøkelsen

•Undersøkelsen ble gjennomført etter mal fra KS ”Bedre kommune”. Som er en standardisert 
undersøkelse utarbeidet og kvalitetssikret av fageksperter. Undersøkelsen benyttes av flere 
kommuner.

•Nettbasert undersøkelse, passordbeskyttet innlogging

• Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 20. mars – 4. april 2011. 

•Svarprosenten for undersøkelsen under ett er 32%, og fordeler seg slik på de enkelte SFO’er:

•Sammenligning mot gjennomsnittresultatene i databasen til Bedre kommuner. (25 kommuner 
gjennomført undersøkelsen hittil i år. Sammenligningsgjennomsnittet kan være endret ved årets slutt) 

•Resultater fra den enkelte SFO er tilgjengelig fra SFO-leder. 

SFO Svarprosent SFO Svarprosent

Buvollen skole og barnehage 30% Røyslimoen skole 32%

Ekrom skole 29% Saksheim skole og barnehage 0%

Hammartun skole 41% Søre Ål 45%

Jørstadmoen skole 13% Vingar skole 13%

Kringsjå skole 37% Vingrom skole 15%
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Gjennomsnittlig brukertilfredheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Hovedresultater

Generelt tilsvarer alt i alt vurdering og er en helhetsvurdering av SFO - alle forhold tatt i betraktning
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samarbeidet mellom skolen
og SFO om barnet ditt?

den SFO som barnet ditt går
i samlet sett ?

Gjennomsnittlig brukertifredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Generelt

Alt i alt: I hvilken grad er brukeren fornøyd med…
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trivselen til barnet ditt?

tryggheten til barnet ditt?

personalets omsorg for
barnet ditt?

Gjennomsnittlig brukertilfredheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Resultat for brukerne

Dette skal gjenspeile i hvor stor grad tjenesten er er i stand til å oppnå sine overordnede mål
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variert tilbud med lek og
aktiviteter inne?

variert tilbud med fysisk
aktivitet og friluftsliv ute?

godt samspill med de
voksne?

godt vennskap med andre
barn?

Gjennomsnittlig brukertilfredheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Trivsel

Dimensjonen måler brukerens opplevelse av å motta tjenestene.
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den interessen personalet i
SFO viser for synspunktene

dine?

mulighetene til å
påvirke tilbudet?

samarbeid mellom SFO og
hjemmet?

ditt barns mulighet for å
påvirke egen hverdag?

Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Brukermedvirkning

Resultater på i hvor stor grad brukerne tas med på råd i utformingen av tjenesten
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er høflige mot deg og viser
deg respekt?

tar vennlig imot deg?

tar deg på alvor?

Gjennomsnittlig brukertifredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Respektfull behandling

Dette skal måle brukernes opplevelse av å bli behandlet som et medmenneske i møtet med ansatte i tjenesten



Tilgjengelighet

Her måles det i hvor stor grad tjenesten er tilgjengelig for brukerne ved ulike behov
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åpningstiden (om
morgenen)?

lukke-/stengetidspunkt (om
ettermiddagen)?

fleksibilitet/mulighetene for
variert oppholdstid (dager pr.

uke)?

åpningstiden i ferier og
undervisningsfrie dager?

prisen du betaler for barnet
ditt pr. måned?

Gjennomsnittlig brukertifredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge
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Informasjon om hvordan
barnet ditt har det?

informasjon om det som
skjer i SFO?

Gjennomsnittlig brukertifredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Informasjon

Her fanges opp i hvor stor grad brukerne opplever å være informert om vesentlige forhold knyttet til tjenesten
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uteområdet?

standarden på bygningene?

innemiljøet i SFO?

SFOs utforming med hensyn
til barns utvikling, lek og

læring ?

Gjennomsnittlig brukertifredsheit Lillehammer Gjennomsnittlig brukertilfredsheit Norge

Fysisk miljø

Beskriver i hvilken grad brukerne er fornøyd med kvaliteten på lokaler og utstyr som er av betydning for tjenesten


