Vedlegg 4

Oppsummering av skolens spørreundersøkelse – sekundærempiri
Hva har vært bra med
Score Antall organiseringen
Samarbeid på tvers av
5
14 % fagseksjoner
Spennende felles prosjekter
Bredere perspektiv på saker
Erfaringsdeling
Samarbeid på tvers av
4
24 % fagseksjoner
Tverrfaglige prosjekter
Nyskapende
Faste tider
Erfaringsdeling
Felles mål og tema
3
29 % Fin organisering
Får en forståelse av ulike behov
Samarbeid med nye kollegaer
Samarbeid på tvers av
fagseksjoner
Ser forskjellige innfallsvinkler
Avsatt tid til møter i
storgruppene
2
19 % Avsatt tid til å jobbe tverrfaglig
Samarbeide på tvers av
fagseksjoner

1

14 %

Få inspirasjon fra andre
Sikrer at alle er organisert i
felles gjøremål
Fint å ha fokus på bærekraftig
utvikling
Vet ikke
Passe ok
Ingen positive opplevelser
Vi har fått bevissthet rundt
bærekraft
Fått litt mer oversikt over andre
seksjoner

Utfordringer med denne organiseringen
Varierende oppmøte - mye frafall i gruppene
Vanskelig å holde engasjementet oppe
Ingen eller få utfordringer
Vanskelig å ta avgjørelser - mange meninger
For mange deltakere i gruppene
Forstår ikke helt den nye strukturen
Savner tid til andre ting, f.eks. IKT, trinnmøter
Se relevansen i det vi gjør
Tar for mye tid.
Fellesprosjekter er lite relevant for mitt fag
Føler ikke eierskap til prosjektet
Variabelt oppmøte
For mye - lurt å fordele oppgaver utover året
Ikke alt føles relevant
Et stort mål - men med lite tid
Mye arbeid i tillegg til alt annet
Stort fravær
Litt stort og ullent mandat
For store prosjekter for å jobbe på tvers av
seksjoner
Mister oversikt over andre fag jeg har
Uklart hva formålet med organiseringen er
Rotete, uklart.
Blir kunstig samarbeid
Det tverrfaglige fungerer overhodet ikke
Har ikke forstått konseptet og tankene bak
Mindre tid til seksjonsarbeid
For mange ulike fag

Sammendrag av utsagn fra spørreundersøkelsen
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Fremmende faktorer
Samarbeid
Involvert ledelse
Inspirert av andre
Avsatt tid

Hemmende faktorer
Tidsbruk/balansering av oppgaver
Eksterne faktorer - corona og sykefravær
Manglende motivasjon og endringsvilje
Ønsker å se nytte

