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Gjennom vårt samarbeid ønsker vi at elevene skal få en skolehverdag preget av  
trygghet, trivsel og personlig vekst, både menneskelig og faglig. 

 
 

Godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar både til gode læringsvilkår  
for hver enkelt elev  

og til et godt skolemiljø for alle på skolen 
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SAMARBEIDET RUNDT DEN ENKELTE ELEV 
 
Gjennom hele året: 

• Målet med samarbeidet er at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring (jf. Opplæringslovens kap 1 og 9A).  

• Skole og hjem skal holde kontakt gjennom hele skoleåret. Skolen gir jevnlig informasjon som er 
nødvendig for at hjemmet skal følge opp elevens skolegang på best mulig måte. 

• Foresatte skal følge med på informasjonen som gis og gi nødvendig informasjon til skolen.  

• Kommunens forskrift til ordensreglement og skolens samværs- og trivselsrutiner skal være gjort kjent 
for elever og foresatte ved starten av hvert skoleår for best mulig samarbeid om dette.  

 

Utviklingssamtalen er hjemlet i Forskrift til opplæringsloven.  

• Lærer skal bygge en god relasjon med eleven og foreldrene. 

• Samtalen skal føre til økt forståelse av elevens situasjon, både faglig og med hensyn til trivsel, ansvar 
og sosial tilpasning, både for elev, kontaktlærer og foreldre 

• Samtalen skal legge til rette for elevens faglige og sosiale utvikling.  
 
Det skal tilstrebes en åpen og trygg atmosfære mellom elev, kontaktlærer og foreldre. Dersom foreldre ikke 
møter, skal det arrangeres nytt møte eller sendes hjem skriftlig vurdering av eleven. SFO deltar ved behov. 
Tid avsatt til utviklingssamtalen er 30 minutter. Det er to utviklingssamtaler per år, én om høsten og én om 
våren. Halvårsvurdering uten karakter gis som en del av utviklingssamtalen.  

 

Kontaktlærer skal: 

• innhente relevant informasjon om eleven fra SFO og andre lærere 

• bruke skolens utviklingssamtaleskjema for hver enkelt elev 

• sende hjem utviklingssamtaleskjema med vurdering og forberedelsesskjema i forkant av samtalen 

• informere om måloppnåelse i fag for perioden ut fra målene i Kunnskapsløftet, resultater på 
kartleggingsprøver, fravær og gi informasjon om orden og atferd 

• gi framovermeldinger og råd om hvordan eleven kan få høyere måloppnåelse 

• informere om hvordan foreldre kan være med å støtte utviklingen blant annet gjennom 
hjemmearbeid 

 

Eleven skal: 

• forberede samtalen sammen med foreldrene og fylle ut forberedelsesskjema 

• delta aktivt i utviklingssamtalen 

 

Foreldrene skal: 

• forberede samtalen sammen med eleven og hjelpe til med å fylle ut skjema 

• informere om hvordan de mener eleven opplever skolen og SFO og om andre relevante saker av 
betydning for eleven 

 

Dokumentasjon: 

• Lærer har fylt ut et skjema i forkant av samtalen 

• Alle parter skriver under på skjemaet i møtet, og det arkiveres i elevmappen 
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SAMARBEID OM KLASSEN / TRINNET   
 
Kontaktlærer skal sammen med foreldrekontakten legge grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skole 
gjennom aktivt å jobbe for å få alle foreldrene med i samarbeidet. Dette for at man skal bli kjent med 
hverandre og for å bygge tillit og skape fellesskap mellom foreldrene. Likeledes skal foreldrekontaktene 
sammen med kontaktlærer/ lærere/ SFO-personalet utvikle et godt og trygt skolemiljø, med et inkluderende 
sosialt nettverk med synlige voksne rundt elevene. 
 

Taushetsplikt  

• Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven (§13) gjelder i skoleverket og inkluderer både de ansatte 
i skolen, foreldrene som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere 
på leirskoler, skoleturer og andre arrangementer i regi av skolen eller foreldrekontaktene/FAU.  
 

Foreldrekontakten er et bindeledd mellom elever, foreldre og personalet 

• Foreldrekontakten er kontaktlærerens støttespiller for å nå ut til resten av foreldrene. Det er viktig at 
foreldrekontakten stiller seg positiv til skolen.  

• Foreldrekontakten holder seg oppdatert på hva foreldrene er opptatt av og overbringer ideer og 
forslag fra foreldrene til kontaktlærer. 

• Foreldrekontakten tar raskt kontakt med lærer/ rektor/ FAU-leder dersom han/ hun har fått melding 
om vanskeligheter/ konflikter slik at saken kan løses raskt.   
 

Personalet og foreldrekontakten legger grunnlaget for samarbeid hjem – skole 

• Kontaktlærer og ev. baseleder og foreldrekontakt planlegger sammen foreldremøter og ev. andre 
arrangement.  

• Kontaktlærer og foreldrekontakt påser at informasjon kommer ut til foreldrene.  

• Kontaktlærer og foreldrekontakt oppfordrer foreldrene til å delta på foreldremøter og arrangement. 
 

Foreldrekontakten er pådriver for arrangement, møter, turer og aktiviteter.  

• Foreldrekontakten tar initiativ til arrangement, møter, turer og aktiviteter (se Årshjul for 
foreldrearrangerte aktiviteter).  

• Foreldrekontakten har ansvar for at arrangementene blir gjennomført. 
  

Foreldrekontakten har ansvar for valg av ny foreldrekontakt med vara og FAU- representant.  

• Det velges en foreldrekontakt med vara for hver klasse. Etter ett år rykker vara opp som 
foreldrekontakt.   

• Det velges en FAU-representant for hver klasse som sitter i to år. 

• Valg foretas på vårens foreldremøte.  

• Ledelsen sørger for at det blir valgt representanter for 1. trinn før skolestart. 

• Foreldrekontakten og vararepresentanten samarbeider om oppgavene på trinnet. 
 

Foreldrekontakten tar kontakt med nye elever/foreldre 

• Foreldrekontakten informerer nye foreldre om hva som har skjedd tidligere og hvilke planer som 
foreligger. En hyggelig telefonsamtale eller en e-post kan gjøre at nye foreldre kjenner seg hjemme i 
miljøet og raskt får kontakt med de andre foreldrene. 
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FORELDREMØTER 

Foreldremøter reguleres av Forskrift til opplæringsloven §20-3:  

«Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, 
innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.» 
 

På Kolbotn skole har vi foreldremøter høst og vår, med unntak av 7. trinn som på våren inviteres til 
informasjonsmøte på ungdomsskolen. Møtene skal: 

• brukes til å informere foreldrene og til å bli kjent med hverandre slik at det skapes et grunnlag for 
samarbeid om klassen/ trinnet/ basen og for miljøet.  

• sette søkelys på aktuelle problemstillinger som møter lærere, elever og foreldre.   

• føre til økt inspirasjon for foreldre og kontaktlærere i det videre arbeidet med å legge forholdene til 
rette for elevenes videre utvikling faglig og sosialt.  
 

Innkalling til foreldremøte 

• Foreldrekontakt, kontaktlærer og baseleder planlegger innholdet i foreldremøtet i fellesskap. 
Kontaktlærer tar initiativ. 

• Saksliste sendes ut til hjemmene i forkant, slik at foreldrene kan komme med forslag til eventuelle 
saker. 

 

Lærerne informerer 

• Lærerne informerer om periodeplaner, mukeplaner, læremidler, foreldrenes medvirkning, elevenes 
rett til og skolens plan for trygt og godt skolemiljø, eventuelle prosjekter for klassen/trinnet og annet 
som er aktuelt. 
 

SFO informerer 

• På 1. – 4. trinn informerer SFO om aktiviteter, dagliglivet og miljøet på basen. 
 

Aktuelle temaer  

• Ofte er det felles tema for hele skolen i forbindelse med satsningsområder som skolemiljø, ikt, 
foreldresamarbeid o.l. Kontaktlærerne på trinnet finner, i samarbeid med foreldrekontaktene, ut om 
det skal gjøres gruppearbeid eller hvordan temaene kan legges fram eller drøftes i møtet. 

 

Det skrives referat fra møtet som sendes til alle foreldre og kontaktlærer.  

• Foreldrekontakten skriver referatet. Det godkjennes og evt. fylles på av lærerne/ baseleder. Referat 
sendes ut til alle foreldre og arkiveres i trinnmappen. 
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FORELDREKONTAKTENES VANLIGE SAKER PÅ FORELDREMØTER  

Kontaktlærere, foreldrekontakter og ev. baseleder forbereder foreldremøtet i samarbeid. Noen ganger 
ønskes det at spesielle temaer skal tas opp, og da kan det planlegges gruppearbeid e.l. På agenda som sendes 
ut, har i tillegg foreldrekontaktene noen vanlig saker som tas opp i foreldregruppen: 
 
Etablere en klassekasse/trinnkasse (bankkonto). 
Foreldrekontakten eller en annen utvalgt person tar initiativ til og oppretter klassekasse/trinnkasse. Her skal 
foreldre på frivillig basis kunne innbetale et fastsatt beløp som skal gå til å dekke diverse sosiale utgifter 
klassen kan ha i løpet av året og eventuell oppmerksomhet til kontaktlærerne ved jul og sommeravslutning. 
Det er imidlertid viktig å merke seg at ansatte, ifølge kommunenes etikkreglement, bare kan ta imot gaver av 
ubetydelig verdi som en blomst e.l.  Unntak kan gjøres ved avslutning etter 7. trinn. 
 
Bursdagsinvitasjoner og Halloweenfeiring 
Skolen oppfordrer til at man ber alle jentene / guttene eller hele klassen, og er et krav hvis invitasjon deles ut 
på skolen. Dersom man plukker noen fra en annen klasse i tillegg, må dette være et lite mindretall, og det vil i 
så fall ikke være mulig å dele ut invitasjonene på skolen. På 5.-7.trinn er det viktig at foreldrene drøfter 
hvordan man unngår at noen utelates. Skolen oppfordrer til arrangert Halloweenfeiring der alle er invitert. 
 

Foreldredrevne Facebookgrupper  
Lukkede Facebook-grupper for foreldre på et trinn eller en klasse kan være en god arena for uformell 
kommunikasjon. Det være seg invitasjoner, å avtale kjøring til bursdager, informasjon om sosiale 
arrangementer, foreldretreff, spørsmål om lekser eller bytting av utviklingssamtaler etc. En av 
foreldrekontaktene settes som administrator og har ansvaret for at alle foreldre som ønsker, blir invitert inn i 
gruppen samt at foreldre til elever som slutter, blir fjernet. Innlegg og kommentarer må ikke være rettet mot 
eller omhandle enkeltpersoner, verken elever, lærere, foreldre eller andre. Alle som skriver må være klar 
over at innlegg som sees av 20-30 personer anses som offentlige uttalelser, og arenaen er ikke egnet for 
innlegg om misnøye med skolen. Slike saker tas direkte med kontaktlærer, foreldrekontakt eller skolens 
ledelse etter hva det gjelder. Foreldrekontakten eller en annen forelder må ha ansvaret for at uegnede 
kommentarer eller innlegg blir fjernet. Gruppen må være lukket. 
 
Vennegrupper  
Alle trinn har vennegrupper. Kontaktlærer deler inn i grupper og sender ut hvilke uker det skal arrangeres 
treff.  På 1. – 4. trinn består gruppene av 5 elever i samme klasse. På 5. – 7. trinn består gruppene av 4 elever 
på tvers av trinnet. Lærerne deler inn i nye grupper hver høst og sender ut hvilke uker det skal arrangeres 
vennegrupper til foreldrene på trinnet. 
 
Årshjul for foreldrearrangerte aktiviteter 
Det kan være lurt å minne om neste aktivitet i Årshjulet for foreldrearrangerte aktiviteter, samt huske valg av 
nye foreldrekontakter og FAU-representanter som gjøres på vårens foreldremøter.  

 

 



Hjem/skole-samarbeidsplan 2020/21 

 

7  

ÅRSHJUL FOR FORELDREARRANGERTE AKTIVITETER  

 

Trinn Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 

1. trinn Bli-kjent-kveld  

(september) 

Pepperkakebaking med 
juleavslutning (desember) 

Båltenning og kos 
på leirplassen 

Sommeravslutning 
felles for skolen  

2. trinn Spillkveld (september) Juleavslutning Valgfri 
vinteraktivitet 

Sommeravslutning 
felles for skolen  

3. trinn Rebusløp (på leirplassen) 
(september) 

Juleavslutning Aking/skilek på 
golfbanen (februar) 

Sommeravslutning 

felles for skolen  

4. trinn Uteleker/konkurranser/ 

ballspill (september) 

Juleavslutning Lommelykt-
orientering 
(okt/nov) 

Sommeravslutning 

felles for skolen 

5. trinn Pizzakveld med quiz 
(oktober) 

Juleavslutning Skøytedisco 
klassevis (februar) 

Sommeravslutning 

felles for skolen  

6. trinn Rebusløp (på leirplassen) 
(september) 

Juleavslutning Aking/skilek på 
golfbanen (februar) 

Sommeravslutning 

felles for skolen 

7. trinn Badetur med grilling 
(august) 

Juleavslutning Klassefest uten 
foreldre, men med 
vakter (mars/april) 

7. trinnsavslutning  

 

Organisering 

Aktivitetskalenderen ved Kolbotn skole er et initiativ fra elevrådet, og foreldrekontaktene i førsteklasse 
setter opp en rulleringsoversikt over hvem som har ansvaret for å organisere hva. Det holder med 5 foreldre 
til å organisere hvert arrangement. Hvert år har foreldrekontaktene ansvar for å følge opp at noen tar 
ansvaret for at det blir gjennomført. Forslag om at det kan selges lodd og kaker/kaffe/saft på 
arrangementene der inntektene går til klassekassen/trinnkassen.   

Tanken er at foreldre og barn blir bedre kjent. Dette er et ledd i å redusere mobbing og øke trivselen blant 
elevene. Det er lettere å ta kontakt når man har snakket med hverandre flere ganger. Det er lurt å dele inn i 
grupper der foreldre og barn deler seg og er sammen med andres foreldre og barn. 

Det anbefales at dette planlegges felles for hele trinnet slik at elever og foreldre blir kjent på tvers og det blir 
likt for klassene. Målet er alltid å få alle med, og det må derfor ofte tas spesielle hensyn slik at alle er 
inkludert. Være nøye med hvordan informasjonen gis (kanskje noen trenger en telefon?), sørg for at alle kan 
spise det som serveres, sørg for at barna kan delta selv om foreldrene ikke kan komme o.l.  
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FORELDRERÅDET OG FAU… og hvorfor er det viktig for deg? 

Alle foreldre som har barn på Kolbotn skole utgjør Foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og skal 
sikre reell medvirkning fra foreldrene gjennom å være foreldrenes talerør. Det velges representanter til FAU 
fra hver klasse på hvert trinn på skolen. Representantene blir valgt for 2 år av gangen. Som FAU-representant 
blir du kjent med rektor og foreldre på andre trinn, og du får god informasjon om ulike forhold knyttet til 
skolen. Arbeidet i FAU er sosialt og hyggelig og du får mulighet til å påvirke ditt barns skolehverdag. 

Foreldregruppen og FAU har iflg Opplæringsloven §11-4 sammen ansvar for å: 

• fremme fellesinteressen til foreldrene 

• medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for et godt skolemiljø 

• arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole 

• legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene  

• skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

FAU har ca. åtte ordinære møter gjennom skoleåret, i tillegg til årsmøtet som avholdes rett etter 
sommerferien. Møtene avholdes på kveldstid. Møtene tar opp innmeldte saker av generell interesse for 
foreldrene. Skolen ved rektor er representert med en «rektors time» på annet hvert møte, eller ved behov. 
Rektor tar da opp saker hun mener FAU må delta i eller informerer om og svarer på saker meldt fra FAU. Det 
skrives formelle innkallinger og møtereferat fra møtene. Disse sendes ut til alle foresatte pr epost, slik at alle 
kan følge med og holde seg orientert om sakene. 

FAU på Kolbotn skole er inndelt i to hovedkomiteer: Hjem-/skolekomite og Arrangementskomite. 

Hjem-/skolekomiteen arbeider med løpende saker i samarbeid mellom foreldre og skole. Komiteen har et 
særlig fokus på trafikksituasjonen og trygghet på skoleveien. Oppgaver for komiteen kan være: 

• Arrangere foreldrevakter til trafikkfarlige punkter langs skoleveien 

• Dialog med kommunen om forhold knyttet til trafikksikkerhet på skoleveien 

• Kontakt med rektor om aktuelle saker 

• Bedre sosialt skolemiljø 

• Dugnader 

Arrangementskomiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de store arrangementene for 
foreldre og elever som Januarball og 17. mai-feiring. Foreldrene på ulike trinn er ansvarlig for baking og 
vakter på de ulike arrangementene, se listen nedenfor. Inntektene i FAU kommer hovedsakelig fra 
festkomiteens arrangementer. 

Faste oppgaver for de enkelte trinn: 

1. trinn:  Baking til 17. mai  

2. trinn:  Ansvar for leker, lotteri og kafé på 17. mai 

3. trinn:  Ansvar for leker, lotteri og kafé på 17. mai 

4. trinn:                

5. trinn:  Vakt på januarballet 

6. trinn:  Kafé på høstutstillingen 

7. trinn: S kaffe premier til 17. mai 

Leder og nestleder i FAU representerer foreldrene i skolens Samarbeidsutvalg (SU) og i skolens miljøutvalg 
(SMU). I SMU sitter ytterligere én representant fra FAU. FAU har én representant i Oppegård kommunale 
foreldreutvalg (OKFU).  


