
   
 

 

 
 

 

     
  

 

          

                                                                                                                                        Den 5. marts 2018 

Kære forældre                                                                                                                  

 

I efteråret vil Jeres skole arbejde med et nyt undervisningsmateriale, der har til formål at øge 

børnenes fællesskab og trivsel på skolen. Sammen med Jeres skole vil vi i ROCKWOOL Fonden og 

Dansk Center for Undervisningsmiljø gerne undersøge, hvor godt undervisningsmaterialet rent 

faktisk bidrager til at øge børnenes trivsel. Jeres skole deltager derfor i en evaluering af materialet 

og alle børn, der nu går i 3. og 4. klasse, vil blive bedt om at udfylde et kort spørgeskema om deres 

trivsel på skolen i år og næste år.  

 

Det nye undervisningsmateriale fokuserer på at skabe bedre fællesskaber mellem børnene. I timerne  

vil der bl.a. blive arbejdet med at øge børnenes forståelse for, at mennesker er forskellige, at man skal 

være opmærksom på sine egne grænser og på, hvordan man selv er overfor andre i et fællesskab. 

Yderligere er der fokus på at fremme god kommunikation med hinanden – også når man 

kommunikerer på de sociale medier.  

 

ROCKWOOL Fonden foretager en evaluering af materialet i samarbejde med Aarhus Universitet og 

Dansk Center for Undervisningsmiljø. Evalueringen gennemføres blandt de elever, der skal gå i 4. og 

5. klasse i efteråret 2018. Det ene klassetrin skal arbejde med undervisningsmaterialet til efteråret. 

Det andet klassetrin skal fungere som sammenligningsgrundlag og skal derfor ikke arbejde med 

materialet i efteråret 2018. Senere på foråret vil der blive trukket lod om, hvilke klasser, der skal 

arbejde med materialet og hvilke klasser, der skal være sammenligningsgrundlag.     

  

For at forskerne kan vurdere, om undervisningsmaterialet har haft en positiv betydning for børnene, 

vil eleverne i de berørte klasser blive bedt om at udfylde et spørgeskema i år og næste år. I år vil alle 

elever i 3. og 4. klasse (de nye 4. og 5. klasser fra næste skoleår) i løbet af marts og april blive bedt 

om at udfylde spørgeskemaet i klassens undervisning.  

 

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og besvare spørgeskemaerne. Der er ingen følger af ikke at 

deltage. Da der er tale om en videnskabelig evaluering, håber vi, at så mange som muligt ønsker at 

deltage, så der kan opnås et tilstrækkeligt deltagerantal. Hvis I ikke ønsker, at jeres barn deltager i 

spørgeskemaundersøgelsen, skal I orientere barnets klasselærer om dette senest den 12. marts 2018. 

 

Nedenfor kan I læse mere om selve undersøgelsen, og I kan læse mere om undervisningsmaterialet, 

der hedder Perspekt 2.0, og evalueringen via dette link http://dcum.dk/vaerktoejer-og-

inspiration/perspekt-20. Vi kan yderligere kontaktes direkte på perspekt@dcum.dk. 

 

De bedste hilsner 

Dansk Center for Undervisningsmiljø 

http://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20
http://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20
mailto:perspekt@dcum.dk
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Fakta om spørgeskemaundersøgelsen til evaluering af Perspekt  

 

Spørgeskemaundersøgelsen opfylder al gældende lovgivning. Det betyder at: 

 

 Evalueringen er anmeldt til Datatilsynet, der har meddelt tilladelse til projektet. Datatilsynet har 

fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af de registreredes privatliv. 

 

 Besvarelserne vil blive behandlet strengt fortroligt. Dit barns skole vil på intet tidspunkt få 

adgang til elevernes individuelle besvarelser.   

 
 Besvarelserne vil blive koblet sammen med baggrundsvariable om dit barn, klassen og skolen 

under sikre forhold i regi af Danmarks Statistik. Her vil besvarelserne blive afidentificeret, så 

barnets CPR.nr. fjernes i den database, som forskerne laver analyser i. Derved er det ikke muligt 

for forskerne at se, hvilke svar et konkret barn har givet. I kan læse mere om processen for 

databehandlingen via dette link: http://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-20. 

 
 Al formidling af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil ske på en sådan måde, at det ikke 

er muligt at identificere det enkelte barn, den specifikke klasse eller skolen. 

 

 ROCKWOOL Fonden, CVR nr. 69895328, v/Programleder Pernille Brems, Kronprinsessegade 

54, 2.tv., 1306 Købehavn K, T: 33 34 47 00, e-mail pbr@rfintervention.dk, er dataansvarlig. 

 
 Besvarelserne behandles udelukkende med henblik på en videnskabelig vurdering af den 

eventuelle effekt af undervisningsmaterialet i relation til børnenes trivsel. Der finder ingen 

behandling sted, der ikke er i videnskabeligt eller statistisk øjemed. 

 
 Besvarelserne tilgår videnskabelige medarbejdere hos ROCKWOOL Fonden og Aarhus 

Universitet ved professor Marianne Simonsen, Institut for Økonomi, der foretager den 

videnskabelige evaluering. ROCKWOOL Fonden har en databehandleraftale med Rambøll 

Management Consulting A/S, CVR nr. 60997918, der forestår spørgeskemaundersøgelsen. 

Rambøll Management Consulting A/S har ikke adgang til de indsamlede data.  

 
 Hvis en registreret deltager ønsker indsigt i de oplysninger, der behandles, skal der fremsættes 

begæring herom til den dataansvarlige. Som deltager i spørgeskemaundersøgelsen kan man til 

enhver tid overfor den dataansvarlige gøre indsigelser mod, at ens oplysninger gøres til genstand 

for behandling. Oplysninger der viser sig urigtige eller vildledende skal berigtiges, slettes eller 

blokeres af den dataansvarlige, hvis en deltager fremsætter anmodning herom. 
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