ET LAG RUNDT ELEVEN
ØKT HELSESØSTERRESSURS I SYSTEMRETTET OG STRUKTUTERT SAMHANDLING MED SKOLE
INFORMASJON TIL DELTAKENDE KOMMUNER, SKOLER, FORELDRE OG FORESATTE
I forskningsprosjektet får 13 norske kommuner en ekstra helsesøsterressurs i en toårsperiode. Ressursen
fordeles på ﬁre skoler og re er seg mot elever på 5. l 7. trinn. Gjennom systemre et og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale er målet at den ekstra helsesøsterressursen skal bidra l å styrke elevenes læringsmiljø.

Hele kommunen deltar i prosjektet, men det er primært skolehelsetjenesten samt skolelederne og lærerne ved 5. l 7. trinn ved de lfeldig valgte skolene som vil være involvert. For elevene sin del vil
skolehverdagen foregå som vanlig, med unntak av
at helsesøster vil ha en større lstedeværelse ved
disse skolene.
OM PROSJEKTET
Prosjektet «Et lag rundt eleven» er en randomisert,
kontrollert studie, hvor ﬁre skoler i hver av de 13
samarbeidskommunene er valgt ut. Disse skolene
får en økt helsesøsterressurs som skal brukes på 5.
l 7. trinn. De øvrige skolene i den enkelte kommune følges opp som kontrollskoler.
E er to år vil vi undersøke om det er endringer i
elevenes læringsmiljø og elevenes fravær. Vi vil
også undersøke læringsutby e ved å analysere elevenes resultater på nasjonale prøver.
Prosjektet vil gi innsikt i helsesøsters rolle når det
gjelder å bidra l utvikling av et godt læringsmiljø
og forbedring av skoleresultater. I llegg vil prosjektet undersøke og vurdere implementeringspraksis og i så måte bidra l eﬀek v innføring av
lignende ltak i skoler og kommuner.
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Nordisk ins tu for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Folkehelseins tu et og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.
Prosjektet ﬁnansieres av Utdanningsdirektoratet.
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Undersøkelsen er meldt l Personvernombudet for forskning (NSD) og alle opplysninger
vil behandles konﬁdensielt. Kun forskerne i
prosjektet vil ha lgang l datamaterialet. I
prosjektet får forskerne utlevert aviden ﬁserte data fra kommunene, Utdanningsdirektoratet og SSB. Det er frivillig å delta for de
deltakerne som blir invitert l gruppeintervjuene.

HVILKE DATA SAMLES INN I PROSJEKTET?
For å undersøke mulig eﬀekt av ltaket og
kunne gi gode anbefalinger har forskerne
behov for data fra kommunen. De e består
av:
 Bakgrunnsinformasjon om skolehelsetje







nesten og skolene
Elevundersøkelsen 5. – 7. trinn høst og
vår, utvalgte spørsmål
Lærerundersøkelsen høst og vår, kun utvalgte spørsmål
Rektorundersøkelse – en gang per semester.
Helsesøsterundersøkelse – en gang per
semester
Aviden ﬁserte fraværsdata fra skolene
Helsesøstrenes ak vitet og dsbruk
Gruppeintervjuer og prosessevaluering i
utvalgte kommuner.

Prosjektet er avhengig av å få data fra både
ltaksskolene og kontrollskolene. De e for
at forskerne skal ha mulighet l å iden ﬁsere mulig eﬀekt av ltaket.

