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Brukerveiledning 

• Denne veilederen er ment for styrer/ leder i barnehagen og forklarer hvordan 
man skal gå fram for å bestille og invitere foreldre til foreldreundersøkelsen i 
barnehagen. 

• Dette er lenken til portalen https://fuba.udir.no/Administrasjon/

• Styrer logger seg inn med UBAS-brukernavn og passord.

https://fuba.udir.no/Administrasjon/


Her logger du på med UBAS- brukernavn  



Oversikt over spørsmålene



Legg til avdeling 

Merk: 
• Navn på avdeling skal ikke inneholde navnet til de som skal svare.
• Navn på avdeling kan maksimalt ha 10 tegn/bokstaver. Dersom 

avdelingsnavnet er lengre, kan dere eksempelvis bruke de 10 første tegnene.





Forberede oppdatert kontaktliste i excel

Navn barn E-post Mobiltelefon 

Hamza mor@mail.no 12345678

Brage far@mail.no 12345678

Ali mor@mail.no 12345678

David far@mail.no 12345678

Even mor@mail.no 12345678

Nils Petter far@mail.no 12345678

Carlos mor@mail.no 12345678

Håkon far@mail.no 12345678

Yasmin mor@mail.no 12345678

Kamilla far@mail.no 12345678

Aisha mor@mail.no 12345678

Det kan være lurt å på 
forhånd ha klargjort 
en enkel liste i excel. 
Denne kan du klippe 
og lime rett inn i 
løsningen når den er 
åpen. 



Legg inn brukere 

Hamza mor@mail.no 12345678

Brage far@mail.no 12345678

Ali mor@mail.no 12345678

David far@mail.no 12345678

Even mor@mail.no 12345678

Nils Petter far@mail.no 12345678

Carlos mor@mail.no 12345678

Håkon far@mail.no 12345678

Yasmin mor@mail.no 12345678

Kamilla far@mail.no 12345678

Aisha mor@mail.no 12345678

Her limer du inn navnene fra listen i excel. Du kan også skrive inn direkte her. 
Det er satt inn et eksempel. Du velger selv om du vil sette inn både mobil og e 
post eller kun en av dem. 



Kontrollere 

Når du har lagt inn brukere, trykker du på «Kontroller e postadresser og mobilnr.» 
I kontrollen oppdages for eksempel e-postadresser uten alfakrøll eller bokstaver i 
telefonnummeret. Du vil også kunne få feil hvis du ikke har brukt et 
separasjonstegn (komma, semikolon eller tab). 



Eksempel på feilmelding 

Her ser du et 
eksempel på 
en feilmelding. 
Om du får det, 
trykker du på 
«tilbake» 
knappen og 
retter opp 
feilen. 



Importer respondentene når eventuelle feil er rettet

Når det ikke er feil, 
trykker du på 
«importer 
respondenter». Du har 
da lagt inn 
respondenter, men 
ikke sendt ut 
undersøkelsen enda.



Legg til flere avdelinger 



Gå til «Send ut undersøkelse»

Når du er ferdig med å legge inn brukere i alle avdelinger du har opprettet går du videre 
til «Send ut undersøkelsen». Du kan også trykke «neste». 



For å sende ut undersøkelsen til de brukerne du har registrert, trykker du «gå til utsendelse».



Bekreft utsendelse

Etter å ha trykket "Gå til utsendelse" får du opp varselet over før du bekrefter utsendelse.

Dersom du har en eller flere grupper som kun inneholder en brukerkode, må du bekrefte at dette er riktig. 
Det betyr at bare én person i avdelingen/gruppen får undersøkelsen.

Etter dette punktet, kan du ikke lenger slette respondenter du har lagt til. Senere kan du legge til flere 
respondenter og avdelinger og sende ut til dem, dersom du har behov for det. 



Klar til utsending 

I eksempelet er det lagt til 12 respondenter i fordelt på avdelinger, men 
hverken epost eller sms er sendt ut. 



For å sende ut invitasjon, må du først huske å huke av på de avdelingene du skal 
sende til, og så trykke «send invitasjon». 

Etter hvert kan du også sende ut purring her. Da sendes det ut purring kun til de 
som ikke har svart på undersøkelsen. 



For eksempel sånn: 

Du kan ikke gjøre endringer i invitasjonsteksten på e post 
og sms, men du kan gjøre endringer disse tre stedene: 

Her kan du også velge bokmål eller nynorsk tekst. I tillegg kommer 
teksten på engelsk. 



Når du trykker på 
forhåndsvisning, får du se 
denne e posten. Det er 
denne e posten foreldre 
får. 

Når du lukker bildet med 
forhåndsvisningen, er du 
klar for å sende ut 
invitasjon til 
respondenter. 



Klart for utsending 

Når du er fornøyd med 
invitasjonsteksten trykker 
du «Send ut». 

Husk: Huk av for sms
og/eller e post før du 
sender ut. 



Oversikt over utsendelser og besvarelser

✓ Denne oversikten får du når du går inn i løsningen igjen etter at du har sendt invitasjon første gang. Her kan 
du følge med på hvor mange svar som har kommet inn. 

✓ Du kan maks sende SMS- invitasjoner/ purringer 2 ganger totalt. Kostnader til SMS dekkes av Udir
✓ Du kan sende så mange purringer på epost som dere ønsker. 
✓ Det er kun de som ikke har svart eller ikke har fullført som mottar purringer, selv om det for deg ser ut 

som om du sender til alle (dette er av personvernhensyn)



Dette er et eksempel på hvordan en side (med fire spørsmål) 
ser ut for foreldre som svarer på PC. 



Lurer du på noe – send oss gjerne en 
epost: 

support@conexus.no

Mer informasjon:  

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/

mailto:support@conexus.no
http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/

