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Godt syv ud af 10 forældre har oplevet besparelser på deres barns/børns folke-
skole i løbet af de seneste to år. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse 
blandt forældre til børn i folkeskolen, som Epinion har gennemført på vegne af 
Danmarks Lærerforening.  
 

Figur 1: Er der i løbet af de seneste to år dig bekendt gennemført besparelser på dit 
barns/dine børns skole? 
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Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening, juni-juli 2012  
Note: n= 505 

 
 
Kun 35 pct. af forældrene oplever, at der i dag er tilstrækkelige lærerressourcer 
på skolen, målt ud fra elevernes timeantal, omfanget af forældremøder, vikar-
dækning og støtte til elever med særlige behov. Det fremgår af figur 2 på næste 
side.  
 
En næsten tilsvarende andel (32 pct.) oplever, at der er tilstrækkelige ressourcer 
til it-udstyr, bøger og andre undervisningsmaterialer.  
 
Mindre end hver fjerde mener, at der er tilstrækkelige ressourcer til lejrskoler og 
udflugter.  
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Figur 2: Oplever du, at der er… 
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Fakta om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Danmarks 
Lærerforening i perioden 28. juni til 7. juli 2012. Undersøgelsen er foretaget via 
Epinions Danmarkspanel blandt forældre med børn i folkeskolen. Resultaterne 
bygger på svar fra 505 forældre.  
 
Spørgeskemaet blev udsendt til et tilfældigt udvalg af respondenter, som ifølge 
Epinions baggrundsoplysninger havde børn i husstanden. Herefter blev re-
spondenter, som ikke havde børn i folkeskolen, frasorteret via et indledende 
filterspørgsmål. Hvis respondenterne havde børn på mere end én folkeskole, 
blev de bedt om at besvare spørgeskemaet med tanke på den folkeskole, som 
det barn i husstanden, der sidst har haft fødselsdag, gik på.  
 
Ved hver figur i notatet er angivet et ’n’, som oplyser, hvor mange der har be-
svaret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der 
være tilfælde, hvor de viste procenter ikke summer til 100. Det samme gælder, 
hvis respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. 
 
Resultaterne af undersøgelsen må udelukkende offentliggøres med følgende 
kildeangivelse: ”Epinion for Danmarks Lærerforening”. 
 


