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Informasjon til foresatte om koronaundersøkelse  
Din ungdom er invitert til å være med i en undersøkelse om hvordan unge i XXX kommune har det 
under korona-epidemien. Spørreundersøkelsen er helt anonym. Undersøkelsen gjennomføres av 
Kompetansesenter rus – Midt-Norge.  

Formålet med undersøkelsen 

• Målet er å kartlegge ungdoms hverdagsliv, og hvordan de opplever Korona-
situasjonen, mens de ennå har hjemmeundervisning og er underlagt strenge restriksjoner. 

• Kunnskapen vil ha stor samfunnsmessig verdi, og er viktig for XXX kommune, for politikere og 
forskere.   

• Vi håper resultatene kan bidra til å gjøre ungdommenes hverdag bedre. 

 

Hva spør vi om? 

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om korona-epidemiens påvirkning og endringer i ungdoms 
hverdagsliv, om skolesituasjonen, om smittevern og epidemiens nærvær i egen familie, om tillit til 
myndighetene og om samvær med venner og andre. 

Det vil også være spørsmål om mediebruk, vennskap og nettverk, foreldrerelasjoner, skolestress, 
karakterer og hverdagspress, fysisk aktivitet, livskvalitet og psykisk helse. Elevene vil få spørsmål om 
kjønn, klassetrinn, familiebakgrunn, innvandring og bydelstilhørighet.  

 

Personvern 

• Undersøkelsen er helt anonym, og det er ikke mulig å identifisere hvem som svarer hva. 

• Ungdommene velger selv om de vil delta eller ikke.  

• Foreldre til barn under 18 år som ikke ønsker at barna deres skal være med, må si fra til 
barnet sitt at de ikke kan delta. 

• Foreldre kan også gi beskjed til kontaktlærer innen XXX om at barnet ikke skal delta, hvis de 
ønsker det. 

• For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig 
deltar.  

• Foreldre som ønsker å få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet, kan kontakte rådgiver Katrin 
Øien: katrin.oien@stolav.no    

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 
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• Undersøkelsen foregår ved at elever, som del av hjemmeundervisningen, får tilbud om å 
svare på et nettbasert spørreskjema. 

• Det tar ca. 20 minutter å svare. 

 

Hva skal spørreundersøkelsen brukes til? 

• Resultater fra undersøkelsen skal brukes i forskning og formidles i media og til skolene i XXX 
kommune. 

• Funnene kan brukes av politikere og skoleledelse i deres arbeid for barn og unge. 

 

Hvem står bak? 

Kompetansesenter rus – Midt-Norge er ansvarlig for undersøkelsen. 

Undersøkelsen starter opp XXX 2020. Vi håper så mange som mulig vil delta. 

 

Hilsen oss i Kompetansesenter rus – Midt-Norge  

Katrin Øien, Jo Arild Salthammer, Renate Vesterbekkmo og Ranita Larsen Nersund  

 

 

Kontaktperson: 

Katrin Øien • Rådgiver 
Kompetansesenter rus - Midt-Norge, Seksjon Trøndelag Sør 
ST. OLAVS HOSPITAL HF | KLINIKK FOR RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN 
 +47 957 34 754  katrin.oien@stolav.no  http://www.stolav.no/korus 

 

 

 
 

mailto:katrin.oien@stolav.no
http://www.stolav.no/korus

