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INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tilbudet ditt barn får ved
kulturskolen. Du skal gjøre en vurdering av tjenesten/tilbudet på en skala fra 1 – 6 hvor 1
er helt uenig og 6 er helt enig. Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din
oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmålene ikke passer for deg, kan du
svare «vet ikke».
Det skal bare fylles ut skjema for ett fag, ev. ett tilbud, selv om barnet ditt har flere fag og
tilbud. Hvilket fag/type tilbud du skal svare for, er bestemt av kulturskolens ledelse.
BAKGRUNNSSPØRSMÅL
Først ønsker vi at du svarer på noen opplysninger om barnet ditt
Kjønn (brukers kjønn)
Gutt
Jente

Fag (kun ett kryss)
•
•
•
•
•
•

Musikk
Dans
Teater/drama
Visuell kunst
Skapende skriving
Annet

Alder
Førskolealder
1.-4. trinn
5.-7. trinn

Type tilbud (kun ett kryss)
Individuelt
Gruppe

RESULTAT FOR BRUKEREN
1. Mitt barn har god faglig utvikling på kulturskolen
2. Mitt barn får undervisning tilpasset sitt nivå
3. Mitt barn får styrket selvfølelse
4. Læreren evner å motivere mitt barn
5. Forventningene til mitt barns innsats er tydelige

TRIVSEL
6. Mitt barn trives sammen med kulturskolelæreren(e)
7. Mitt barn trives sammen med andre elever ved kulturskolen
8. Mitt barn trives med faget han/hun har valgt
9. Mitt barn føler tilhørighet til kulturskolen

BRUKERMEDVIRKNING
10. Jeg blir hørt når jeg har noe å meddele
11. Samarbeidet mellom kulturskolelærer og hjem fungerer godt
12. Mitt barn får være med å påvirke mål for egen undervisning
13. Mitt barn får brukt/ vist det han/hun lærer ved opptredener, konserter,
utstillinger osv

RESPEKTFULL BEHANDLING
14. Jeg blir møtt med respekt av kulturskolens ansatte
15. Jeg blir møtt med høflighet av kulturskolens ansatte
16. Mitt barn blir møtt med respekt av kulturskolens ansatte
17. Mitt barn blir møtt med høflighet av kulturskolens ansatte

TILGJENGELIGHET
18. Mitt barn får tilstrekkelig ukentlig undervisning
19. Det er enkelt å komme i kontakt med kulturskolen ved behov
20. Standarden på undervisningslokalene er god
21. Standarden på instrumenter og utstyr er god

INFORMASJON
22. Informasjonen fra kulturskolen til hjemmet er god
23. Det er lett å finne fram på kulturskolens nettside

GENERELT
24. Alt i alt, jeg er fornøyd med den totale kvaliteten på kulturskolen

Har du noen andre kommentarer til kvaliteten i tjenesten?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har
svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.
Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt
utviklingsarbeid.

□ Ja
□ Nei
Takk for hjelpen!

INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tilbudet ditt barn får ved
kulturskolen. Du skal gjøre en vurdering av tjenesten/tilbudet på en skala fra 1 – 6 hvor 1
er helt uenig og 6 er helt enig. Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din
oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmålene ikke passer for deg, kan du
svare «vet ikke».
Det skal bare fylles ut skjema for ett fag, ev. ett tilbud, selv om barnet ditt har flere fag og
tilbud. Hvilket fag/type tilbud du skal svare for, er bestemt av kulturskolens ledelse.
BAKGRUNNSSPØRSMÅL
Først ønsker vi at du svarer på noen opplysninger om barnet ditt
Kjønn (brukers kjønn)
Gutt/mann
Jente/kvinne

Fag (kun ett kryss)
•
•
•
•
•
•

Musikk
Dans
Teater/drama
Visuell kunst
Skapende skriving
Annet

Alder
8.-10.trinn
Videregående
Voksen

Type tilbud (kun ett kryss)
Individuelt
Gruppe

RESULTAT FOR BRUKEREN
1. Jeg har god faglig utvikling på kulturskolen
2. Jeg får undervisning tilpasset mitt nivå
3. Jeg får styrket selvfølelse
4. Læreren evner å motivere meg
5. Forventningene til min innsats er tydelige

TRIVSEL

6. Jeg trives sammen med kulturskolelæreren(e)
7. Jeg trives sammen med andre elever ved kulturskolen
8. Jeg trives med faget jeg har valgt
9. Jeg føler tilhørighet til kulturskolen

BRUKERMEDVIRKNING
10. Jeg blir hørt når jeg har noe å meddele
11. Samarbeidet mellom kulturskolelærer og meg fungerer godt
12. Jeg får være med å påvirke mål for egen undervisning
13. Jeg får brukt/ vist det jeg lærer ved opptredener, konserter, utstillinger osv

RESPEKTFULL BEHANDLING
14. Jeg blir møtt med respekt av kulturskolens ansatte
15. Jeg blir møtt med høflighet av kulturskolens ansatte

TILGJENGELIGHET
16. Jeg får tilstrekkelig ukentlig undervisning
17. Det er enkelt å komme i kontakt med kulturskolen ved behov
18. Standarden på undervisningslokalene er god
19. Standarden på instrumenter og utstyr er god

INFORMASJON
20. Informasjonen fra kulturskolen til meg er god
21. Det er lett å finne fram på kulturskolens nettside

GENERELT
24. Alt i alt, jeg er fornøyd med den totale kvaliteten på kulturskolen

Har du noen andre kommentarer til kvaliteten i tjenesten?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har
svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt
utviklingsarbeid.
□ Ja
□ Nei
Takk for hjelpen!

