
Forventninger til 

Skole og Hjem 
  

Område  Forventninger til skole Forventninger til hjem 
 

 

 Fag og læring 

 

 

Vi underviser etter gjeldende læreplan. 

 

Vi legger til rette for tilpasset opplæring. 

Vi gir elevene veiledning på faglig og sosial 

utvikling. 

Vi har ukeplaner og årsplaner på skolens 

hjemmeside. 

Vi lærer elevene gode arbeidsvaner. 

Vi sørger for at barnet møter presist, uthvilt og 

godt forberedt til skolestart. 

 

Vi sørger for at eleven har med seg riktig utstyr 

og godt merkede klær. 

 

Vi følger opp og hjelper eleven med skolearbeidet. 

 

Vi leser skriv, informasjon og planer som kommer 

fra skolen.  

Vi lærer barnet å bli selvstendig. 

 

 

 

 Trygghet og 

trivsel 

Vi jobber aktivt med sosial kompetanse 

bl.a. med ”SmART oppvekst” og ”Mitt valg”. 

 

Vi tilrettelegger for et godt læringsmiljø. 

Vi er tydelige i arbeid mot mobbing 

 

Vi har trygge voksne som ser alle elevene. 

 

Vi jobber aktivt for at alle elever har 

venner og trives på skolen. 

Vi kontakter skolen hvis barnet mistrives på 

skolen. 

 

Vi har god dialog med skolen om barnets trygghet 

og trivsel. 

 

Vi bidrar aktivt til at barnet har en positiv 

holdning til skolen, skolens ansatte, medelever og 

deres foreldre. 

 

  

 

 

Dialog og 

samarbeid 

Vi bidrar aktivt til et godt skole-hjem-

samarbeid. 

Vi gjennomfører elevsamtaler og 

utviklingssamtaler to ganger i året.  

 

Vi tar raskt grep dersom det er bekymring 

rundt elever. 

 

Vi gjennomfører og følger opp 

brukerundersøkelser. 

 

Vi arbeider for gode informasjonsrutiner. 

 

Vi gjennomfører gode foreldremøter. 

Vi bidrar aktivt til et godt skole-hjem-samarbeid. 

Vi informerer skolen om ting som kan påvirke 

barnets skolehverdag. 

 

Vi deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler 

Vi holder oss oppdatert på skolens hjemmeside.  

Vi svarer på brukerundersøkelser. 

Vi bruker mobilskole ved fravær og andre 

beskjeder. 

Vi tar ansvar for at klassen har klassekontakter. 

Vi har god dialog med andre foreldre. 

Nettvett og 

sosiale medier 

Vi underviser i trygg, god og sikker 

nettbruk i henhold til Hortenskolens IKT-

plan. 

Vi passer på at vårt barn er på «nett med vett». 

Vi uttaler oss positivt om skolen på sosiale medier. 

Vi tar ansvar for hvordan vårt barn bruker sosiale 

medier. 

 




