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Om undersøkelsen 
Styringsgruppen deltok i utforming av undersøkelsen og WIS laget skjema og arbeidet med å få inn 
svar. Her er litt om prosessen for å få gjennomført en slik undersøkelse etter at innholdet i 
undersøkelsen var bestemt: 

1. 25.02: Melding til alle skoler: Undersøkelse lagt ut 
2. 06.03: Melding til alle skoler: Minner om frist om 2 dager. 22 skoler hadde svart 
3. 08.03: Melding til alle skoler: Frist for levering. 59 skoler hadde svart 
4. 13.03: Melding til 15 skoler som ikke hadde svart 
5. 18.04: Alle svar på plass 

I den siste perioden var det diverse meldinger og telefoner til de som ikke hadde svart og de som 
hadde flere ulike svar. Leder i styringsgruppa har også være i kontakt med enkelte skoler. 

Resultat og konklusjoner 
Vedlagt er skjema og resultat. Her gir vi noen kommentarer rundt resultatet. Styringsgruppen vil 
sammen med WIS bruke undersøkelsen som grunnlag for beslutninger. 

Hvor viktig er Navi Web? 
Vi har satt poeng på de enkelte svaralternativene: 
• 3p: Svært viktig 
• 2p: Viktig 
• 1p: Litt viktig 
• 0p: Ikke viktig 
63 skoler (82%) svarer at Navi på Web er svært viktig eller viktig. 
Snitt poeng er 2,2 som ligger over viktig. 

Hvorfor er det viktig å få Navi på Web? 
Vi satt poeng på de enkelte svaralternativene: 
• 3p: Svært viktig 
• 2p: Viktig 
• 1p: Litt viktig 
• 0p: Ikke viktig 
Det er helt klart tilgang det handler om her. De følgende svar får 2 eller høyere snitt: 
• Tilgang fra alle maskiner 
• Tilgang fra hjemmekontor/reise 
• Tilgang fra nettbrett og mobil 
Vi merker oss at tilgang for elever ikke er så sterk drivkraft for å få Navi på Web (1,3). 

Kan noe fjernes fra Navi? 
Vi ga to alternativ: Regnskap og Arkiv. 61 skoler (79%) svarte at de ikke hadde behov for Regnskap. Vi 
må snakke med de 16 andre skolene hvor viktig regnskap er før vi kan beslutte at det skal ut av Navi. 
Arkiv vil nok bli med videre siden bare 34% har sagt at det kan tas ut av Navi. 



Notat 
Til: 

Fra: 

Vedr: 

Dato: 
 

Side: 

Navi, informasjon 
WIS, Svein Waade 

Undersøkelse om Navi Web 

13.05.2013 

2 

Hva er ønsker for nytt innhold i Navi? 
Vi har satt poeng på de enkelte svaralternativene: 
• 3p: Viktig 
• 2p: Aktuelt 
• 1p: Mulig 
• 0p: Uaktuelt 
E-post og kalender kommer på topp med snitt på henholdsvis 2,4 og 2,2 og vil bli tatt først etter at 
eksisterende funksjonalitet er på plass. Tilgang for elever kom på 1,6 og vil dermed bli prioritert 
lenger ned på listen. 

Betaling 
Her var det 61 skoler (79%) som har sagt at de blir med slik planen er lagt fram. 
15 skoler (19%) oppgir at de må ha en annen nedbetalingsplan. 
1 skole har foreløpig ikke tatt stilling til om de blir med. 

Merknader 
Vi fikk inn mange merknader med gode innspill. Nedenfor har vi satt opp noen av de kommentarene 
som gikk igjen: 
• Mange ønsker som er knyttet til tilgang for elever 
• Vurderinger knyttet til økonomi 
• Ønsker om et effektivt, raskt og moderne grensesnitt 
• Ønsker omkring e-post og kalender 
• Ønsker om å komme med innspill og være med å teste ut systemet 
• Pluss mange andre kommentarer om ønsket funksjonalitet i ulike moduler 

Hovedkonklusjon 
Det er stor interesse og forventning hos skolene for å få en mer moderne plattform for 
administrasjon av skolene. Det handler mest om å øke tilgjengeligheten for flere brukere men vi ser 
av merknadene at det også handler mye om å få et enklere og mer selvforklarende system. 
 
Vi tror at vi med Navi Web skal kunne nå disse målene. 
 
Takk til alle skolene for deltakelse i denne undersøkelsen. 
 
Svein Waade 
Daglig leder 



Hvor viktig er Navi Web
Snitt

poeng
Antall
skoler

%
skoler

Svært viktig (3p) 27 35 %

Viktig (2p) 36 47 %

Litt viktig (1p) 14 18 %

Ikke viktig (0p) 0 0 %

Totalt snitt 2,2 77 100 %

Svært viktig + viktig 63 82 %

Hvorfor er det viktig
Snitt

poeng
Antall
3p/2p

Antall
1p/0p

Tilgang fra alle maskiner 2,4 69 8

Tilgang fra hj.kontor/reise 2,3 65 12

Tilgang fra nettbrett og mobil 2,0 55 22

Slippe å drifte egne servere 1,8 48 29

Tilgang for elever 1,3 29 48

Annet 0,6 16 61

Kan fjernes fra Navi
Antall %

Undersøkelse Navi Web, statistikk

Forklaring: Svært viktig=3p, Viktig=3p, Litt viktig=1p, Ikke viktig=0p

Forklaring: Svært viktig=3p, Viktig=3p, Litt viktig=1p, Ikke viktig=0p
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Kan fjernes fra Navi
Antall
kryss

%
skoler

Regnskap 61 79 %

Arkiv 26 34 %

Ønsker om nytt innhold
Snitt

poeng
Antall
3p/2p

Antall
1p/0p

E-post 2,4 66 11

Kalender 2,2 57 20

Tilgang for elever 1,6 41 36

Drift/vedl. byginger 0,9 18 59

Annet 0,8 19 58

Gaveadministrasjon 0,6 10 67

Betaling
Antall
skoler

%
skoler

Blir med 61 79 %

Egen nedbetaling 15 19 %

Blir ikke med 1 1 %

Totalt 77 100 %

Blir med + egen nedbet. 76 99 %

Forklaring: Viktig=3p, Aktuelt=2p, Mulig=1p, Uaktuelt=0p

Skolene kunne krysse av for begge alternativ. Derfor er totalen over 77.
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