Invitasjon til å delta i Læring for Livet prosjektet i regi
av NHH Norges Handelshøyskole til elever på 10.
trinn og deres foresatte
Formålet med Læring for Livet prosjektet er å bedre forstå hva som påvirker barns
læring hjemme, i barnehagen og på skolen. Deltakere i forskningsprosjektet er
barn og deres foresatte fra barnehager og skoler. Din skole ønsker å delta i
prosjektet, og alle elever på 10. trinn og deres foresatte invitert til å delta i studien.
Hva innebærer det å delta?
Studien vil bli gjennomført på skolen høsten 2020/ våren 2021, og undersøkelsen
vil ta en skoletime. Elevene vil bli bedt om å løse noen oppgaver og svare på noen
korte spørsmål på en pc. Deltagelse krever ingen forkunnskaper, og alle deltagere
vil få hjelp dersom det er noe de ikke forstår. Elevene vil tjene et mindre
pengebeløp som vil bli utbetalt i en lukket konvolutt i etterkant av studien.
Et par uker etter gjennomføring av studien vil vi sende et utvalg av elevene et kort
spørreskjema på sms som det vil ta ca 3 minutter å fylle ut.
I sammenheng med gjennomføringen av prosjektet vil vi sende en link til en kort
internettundersøkelse på sms til én av elevens foresatte.
Vi vil knytte resultatene fra studien til informasjon fra Statistisk sentralbyrå om
elevens skoleresultater (nasjonale prøver i 9. klasse, avgangskarakterer i 10. klasse
og på videregående), valg av utdanningsprogram på videregående og foreldrenes
inntekt, yrke og utdannelse.
Det er frivillig å delta
Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og ikke en del av elevens skolearbeid.
Elever som ikke deltar, vil få et alternativt opplegg. Dersom dere ønsker å delta
må eleven og én foresatte benytte linken under til å bekrefte deltagelsen i
prosjektet så snart som mulig
Link til samtykkeskjema: https://bit.ly/3105Sj0

Personvern
Læring for Livet prosjektet har blitt vurdert av Norsk senter for forskningsdata AS
(NSD) som har funnet at behandlingen av personopplysninger i prosjektet overholder
personvernregelverket. Deltakernes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger vil være
lagret i kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for en person i
administrasjonen. Ved prosjektslutt (senest desember 2030), vil disse opplysningene bli
slettet.
Deres rettigheter
Dere har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er samlet inn om dere, få
utlevert en kopi av dem, få rettet og slettet opplysningene, og sende en klage til
personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av deres personopplysninger.
Hvor kan jeg finne ut mer?
 Hvis dere ønsker flere opplysninger om prosjektet, eller ønsker å trekke tilbake
deres samtykke, kan dere kontakte prosjektkoordinator Sebastian Fest
(Sebastian.Fest@nhh.no).
Dersom dere har spørsmål knyttet til personvern, kan dere kontakte:
 Personvernombud ved Norges Handelshøyskole (NHH), på epost
personvernombud@nhh.no
 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.
Du kan gjennom hele prosjektperioden følge med på Læring for Livet prosjektet på
hjemmesiden https://www.nhh.no/en/research-centres/fair/research/laering-for-livet/ hvor vi
vil legge ut oppdatert informasjon og nyheter om prosjektet.
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