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1. Bakgrunn 
 

Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates 
til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. For 
læringsmiljøet favner også foreldrene, og derfor må samarbeid med foreldre være 
helt sentralt i skolens arbeid og en av grunnpilarene i det opplærings- og 
omsorgstilbudet vi gir våre elever. Ved Lillås skole har vi elever og foreldre i sentrum 
for vårt arbeid. 
 
Forskrift til opplæringslova, § 20-1.Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal 
sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. 
Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale 
utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga 
av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar 
vidaregåande opplæring. 
 
Dersom skolen skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, 
men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. 
 
For å sikre et godt og konstruktivt samarbeid, er det viktig at foreldrenes 
forventninger til skolen og skolens forventninger til foreldrene blir tydelig kommunisert 
og forstått – både ved oppstart av skoleløpet og gjennom skoleløpet. 
 
Samspillet må baseres på en gjensidig respekt hvor begge parter oppmuntres til 
også å kunne ta den andre parts perspektiv. Foreldrene betyr mye for elevenes 
læringsutbytte, og de er også en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et 
godt psykososialt læringsmiljø. 
 
Vi er opptatt av at: 

 elevenes beste skal være i sentrum 
 foreldre føler seg velkomne når de henvender seg til skolen – personlig, pr 

telefon, brev eller mail 
 foreldre blir ivaretatt både som foreldre til enkeltelever og i gruppe 
 henvendelser fra foreldre behandles profesjonelt og raskt 

 
 

2. Skolens forventninger til hjemmet 
 

Barn må beherske noen grunnleggende sosiale ferdigheter for at sosiale situasjoner 
skal mestres og løses på smidige måter – uten at konflikter og fare for plaging eller 
mobbing oppstår. Skolens oppgave blir derfor å øke elevenes sosiale kompetanse og 
forbedre både overføring og vedlikehold av disse kompetansene – alt i et samspill 
med hjemmet. Som skole forventer vi at elever møter til skolestart med holdninger og 
innstillinger som gjør at eleven kan: 

 sette seg inn i andres situasjon 
 be om lov 
 starte en samtale 
 reagere på andres plaging 
 be om hjelp 
 vente på tur 
 dele med andre 
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Elever som begynner på skolen må også mestre praktiske, aldersadekvate oppgaver 
som å kunne ta av og på yttertøy, knytte skolisser og gå på do selv. Når de viktigste 
oppgavene mestres av elevene, så gir dette lærere og assistenter i klassen tid til å 
hjelpe alle med litt mer krevende deler av av- og påkledning av yttertøy. 
 
Hjem og skole har felles nytte av at det legges til rette for at barn og unge får et 
læringsmiljø som skaper vekst og utvikling. Foreldrenes innsats og engasjement i 
elevenes skolearbeid og skolehverdag er en av de aller sterkeste suksessfaktorene 
når det gjelder å øke elevenes læringsutbytte. En viktig del av dette engasjementet 
handler om at skolen og skolearbeidet omtales som viktig og positivt når man 
snakker med barnet – og at eventuell misnøye eller problemer tas opp direkte med 
skolen uten at barnet involveres i voksendiskusjoner. 
 
Gjennom skoleløpet forventer skolen at: 

 foreldre følger opp alle sider ved skolearbeidet, spesielt med tanke på lesing, 
men også andre typer hjemmearbeid 

 elevene møter på skolen mette, uthvilte og med passende klær og utstyr 
 foreldrene følger opp elevenes orden og oppførsel i forhold til skolens 

ordensreglement og SmArt programmet. 
 foreldre tar direkte kontakt med skolen, i første rekke kontaktlærer, dersom 

problemer eller misnøye oppstår 
 
Det er viktig at elevene deltar i skolens undervisning så langt det er mulig, og 
foreldrene har ansvar for at eleven møter på skolen. Imidlertid vil alle fra tid til annen 
være borte på grunn av sykdom eller av andre årsaker, og av og til ønsker man 
permisjon fra skolen for å reise på ferie utenom skolens ordinære ferier. I alle tilfeller 
som omfatter ulike typer elevfravær – enten dette er planlagt eller ikke – forventer 
skolen at foreldrene har gjort seg kjent med Horten kommunes felles retningslinjer for 
elevfravær og forholder seg til disse. Dette betyr at foreldre søker om permisjon i god 
tid og at årsak til andre typer fravær meldes til skolen i henhold til retningslinjene. 
Permisjonssøknad ligger på skolens hjemmeside. 
 
 
3. Hjemmets forventninger til skolen 
 
Foreldrene forventer at skolens ansatte føler seg forpliktet av disse retningslinjene. 
Det bør ikke være store variasjoner i samarbeidsform mellom lærerne. Foreldre må 
møtes med respekt og foreldrenes kunnskap om egne barn må anerkjennes, det må 
aksepteres at foreldre og lærere kan ha ulikt syn på barnets situasjon. 

 
 
4. Generelle tiltak for å forbedre og vedlikeholde et godt hjem-skolesamarbeid 
 
Foreldre ønskes velkommen for å se hvordan deres barn har det på skolen, i 
klasserommet og skolegården. Vi ber dere i så fall gjøre avtale med kontaktlærer og 
respektere taushetsplikt om forhold dere måtte bli kjent med knyttet til andre elever. 
 
Foreldre orienteres og involveres snarest når deres barn er involvert i alvorlige 
episoder, mobbing eller viser uakseptabel atferd. Handlingsplan for mobbing og 
krenkelser skal følges. 
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Foreldre orienteres og involveres snarest når elever ikke følger opp eget skolearbeid. 
 
Rektor er ansvarlig for informasjon til foreldre når denne gjelder hele skolen, og slik 
informasjon må komme ut i god tid. 
 
Elevvurdering følges opp i henhold til forskrift og skolens egen plan for vurdering. 
 
Elevinformasjon og klasse-/skoleinformasjon sendes etter avtale til begge 
foreldre/foresatte med foreldreansvar dersom disse ikke bor sammen. 
 
 
5. Gjennomføring av foreldremøter og løpende kontakt gjennom året 
 
§ 20-3 i forskrift til opplæringslova fastslår at ”Skolen skal halde kontakt med foreldra 
gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit 
foreldremøte der foreldra innformerast om skole, innhaldet i opplæringa, 
medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra (…)”. 
 
Det gjennomføres to foreldremøter i løpet av hvert skoleår, ett ved oppstart av 
skoleåret og ett i løpet av vårsemesteret. Møtene planlegges og gjennomføres i 
samarbeid med klassekontaktene. Tidsramme for møtene er inntil to timer pr møte. 
Alle foreldre skal føle seg velkomne og inkludert – og dette er et felles ansvar for 
lærere og foreldregruppen. 
 
Representant(-er) fra ledergruppa kan inviteres for å være med på foreldremøter, 
enten for å holde innlegg om aktuelle saker for trinnet, svare på spørsmål ut fra et 
lederståsted eller annet ved behov. 
 
Faste punkter i høstmøtet: 

 Kontakt mellom skole og hjem. Hvordan skal kommunikasjonen ivaretas, med 
tanke på form, innhold og hyppighet? 

 Avklare gjensidige forventninger mellom hjem og skole når det gjelder 
elevenes skolearbeid – blant annet på bakgrunn av denne planen. 

 Informasjon om skolens arbeid med positivt skolemiljø/SmArt og gjennomgang 
av beredskapsplan ved mobbing. 

 Gjennomgå ordensreglementet, slik at foreldre er kjent med krav og 
konsekvenser ved brudd på reglementet. 

 Informasjon om adgangen til å få fritak fra deler av undervisningen ut i fra 
egen religion/eget livssyn (opplæringslova § 2-3a) 

 Sosiale forhold knyttet til klassen. 
 Orientering om skolens hjemmeside 
 Matpakkebrosjyren fra Horten kommune 
 Kvalitetssikre foreldrenes kontaktinfo (telefon, mail, adresse). 
 Gjennomgår resultatene fra foreldreundersøkelsen og elevundersøkelse om 

dette ikke ble gjort på våren. 
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Faste punkter i vårmøtet: 

 Resultatene fra foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen gjennomgås og 
eventuelle innspill til forbedringer tas inn. 

 Faglig eller sosialt tema som er aktuelt for aldersgruppen. Dette avtales med 
klassekontaktene i forkant. Det kan være sosial kompetanse i lek, arbeid med 
et godt klassemiljø/ forebygge mobbing, nettvett, bruk av sosial medier. 
Eksterne foredragsholdere/ ressurspersoner kan hentes inn. 

 Valg av to klassekontakter og to varaklassekontakter. 
 Matpakkebrosjyren fra Horten kommune 
 Planlegge sosiale aktiviteter for klassen/ trinnet. 

 
Spesielt for 1., 3. og 5. klasse: valg av én FAU-representant og én vararepresentant, 
som begge sitter i to år. 
 
Spesielt for 1.-4. klasse: SFO inviteres til å delta 
 
Spesielt for 1. klasse: Helsesøster og FAU-leder informerer om deres arbeid (høst) 
 
Spesielt for 6. klasse: Informasjon om leirskole på høsten og eget møte i januar. 
 
Spesielt for 7. klasse: Informasjon om overgang til ungdomskolen 
 
 
. 
 
 
 
 


