SAMARBEID HJEM – SKOLE

Samarbeidet mellom hjem – skole handler om
DEN ENKELTE ELEV

TRINNET

HELE SKOLEN

FORELDRENES BIDRAG I SAMARBEIDET
De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barnet kan oppfylle sin plikt til
opplæring etter evner og forutsetninger. Barn som får støtte, oppmuntring og hjelp
hjemme, har store fordeler på skolen. I samtaler med barnet, bør det formidles en
grunnleggende positiv innstilling.
Samarbeid om den enkelte
ELEV

Samarbeid om
TRINNET

Samarbeid om
hele SKOLEN

Gi nødvendig informasjon til skolen om sitt
barn, slik at skolen kan ivareta elevenes rett
til et godt skolemiljø.

Møte opp på felles
foreldremøter og gi
beskjed dersom man er
forhindret fra å komme.

Møte opp på utviklingssamtaler og avtalte
møter. Gi beskjed i god tid dersom man er
forhindret fra å komme.

Gjøre seg kjent med
skolens planer for hjemskolesamarbeid,
ordensreglement og plan
mot mobbing m.m.

Holde seg
informert om
skolen, og lese
dokumenter som
sendes ut eller
som er lagt ut på
It’s learning.

Sørge for at barnet møter tidsnok og
forberedt på skolen. Barnet har med mat,
egnet påkledning og utstyr.

Lese barnets læringsplan. Følge opp
lekser og skrive under på læringsplanen.
Sørge for SFO-påmelding til ferier innen
tidsfrister.
Ta kontakt med lærer eller SFO-leder
dersom du er bekymret for barnet. Det kan
være forhold som gjelder opplæringen eller
mistanke om mistrivsel eller mobbing.

Bidra til et godt miljø på
trinnet, og ikke snakke
negativt om medelever
eller deres foreldre.

Ta på seg
oppdraget som
FAU-representant.

Møte opp på felles
arrangement i regi
av FAU.
Ta opp forhold som
omhandler hele trinnet
med kontaktlærer
eventuelt med rektor.

Ikke snakke
negativt om de
voksne på skolen.

Rektor kan eventuelt kontaktes.
Dersom du mener at ditt barns skolemiljø
ikke er godt nok, har du som forelder rett til
å be skolen gjøre tiltak. Det er en fordel å
gjøre dette skriftlig og sende det til rektor.

Varsle skolen ved sykefravær.
Fraværsmelding skal alltid sendes via
mobilskole før kl. 8.00. Melding om SFO
opphold sendes før kl. 12.30.

Sende skriftlig søknad til skolen dersom
barnet skal søkes fri. Eget søknadsskjema
fås på skolen eller på nett (Hamar
kommunes hjemmeside, se selvbetjening
/skjemaer). Det oppfordres til å legge
ferier innenfor skoleferiene.
Sjekke gjenglemt tøy som legges ut til
gjennomsyn før alle ferier. Sjekke at de
yngste barna har ekstra tøy på skolen.
Bistå barna i å bli selvhjulpne i garderoben.

Ta på seg oppdraget som
foreldrekontakt eller vararepresentant. Ta initiativ til
arrangement på fritida for
å styrke klassemiljøet.
Møte opp på samarbeidsmøtet for foreldrekontakter
som arrangeres om
høsten.

Bidra til gjennomføring av
fellesarrangement på
klassetrinnet som er i regi
av foreldrene.

Bidra til utvikling av
skolen ved å
komme med
innspill gjennom
rådsorganene
FAU, driftsutvalget
og skolemiljøutvalget.

FAU-leder tar opp
med rektor
eventuelle forhold
som berører hele
skolen.

Om mulig, samarbeide
med andre foreldre om
følgegrupper for de yngste
barna slik de kan gå eller
sykle til skolen i stedet for
å bli kjørt med bil.

Følge opp skolens satsing som miljøfyrtårn
ved å oppmuntre barnet til å gå/sykle til
skolen.

SKOLENS BIDRAG I SAMARBEIDET
Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. Et
godt samarbeid i denne sammenheng innebærer både informasjon, dialog og
medvirkning.
Samarbeid om den enkelte
ELEV

Samarbeid om
TRINNET

Samarbeid om hele SKOLEN

Skolen skal informere de foresatte
om elevens læring og utvikling og
legge til rette for et godt og trygt
læringsmiljø.

Skolen har det
faglige ansvaret for
opplæringen.

Skolen skal lytte til de foresatte
og samarbeide med dem i
utvikling av skolens virksomhet.
Dette sikres formelt gjennom
driftsutvalg og FAU.

Lærerne innkaller til utviklingssamtaler /halvårsvurdering to ganger
i året. Ved behov kan flere møter
avtales. På 1. trinn og ved skifte av
kontaktlærer, innkalles foreldre og
foresatte til oppstartsamtale,

Lærerne utarbeider
ukentlige læringsplaner med
informasjon om
faglige og sosiale
mål.

Rektor inviterer FAU-ledelsen til
faste samarbeidsmøter gjennom
skoleåret.

Utviklingssamtalen skal preges av
dialog og samarbeid om den enkelte
elev.

Skolen har et stort fokus på å
forebygge mobbing og har utarbeidet
en plan mot mobbing og krenkende
adferd. Skolen tar kontakt med
hjemmet ved bekymring om mistrivsel
eller mobbing.

Dersom skolen mottar en bekymring
eller klage fra foresatte vedrørende
elevens skolemiljø, skal rektor
undersøke saken og fatte et
enkeltvedtak. Rektor skal orientere
de foresatte om hva dette betyr.
Skolen ringer hjem til foresatte
dersom barnet har skadet seg eller
noe alvorlig har skjedd på skolen eller
på SFO.

Lærerne innkaller til
foreldremøter og gir
informasjon om
faglig og sosial
læring på trinnet.

Skolen arbeider aktivt og
systematisk for å utvikle et godt
skolemiljø, der den enkelte elev
kan oppleve trygghet og sosial
tilhørighet.

Foreldremøtene
skal preges av
dialog og
samarbeid med
særlig fokus på
klassemiljø og
inkludering.

Skolen har utarbeidet en plan
mot mobbing og krenkende
atferd. Denne synliggjør det
forebyggende arbeidet samt en
tiltaksplan hvis mobbing eller
krenkende handlinger
oppdages.

Trinnets årsplan
legges ut på It`s
learning.

Skolen sørger for å gi skriftlig
informasjon om relevante planer
samt informasjon om elevers og
foreldres rettigheter og plikter.

SFO-leder
orienterer om
tilbudet på 1. trinns
foreldremøte våren
før skolestart.

Informasjon gis ut på følgende
måte
 Informasjon om
arbeid på trinnet gis
på læringsplan.

Skolen skal gi foresatte minst en
ukes varsel ved møteinnkallinger.
Dersom eleven har et fravær som
overstiger 15 %, tar skolen kontakt
med hjemmet.
Utviklingssamtaler foregår på dagtid
fram til kl. 17.00. Skolen vil være
imøtekommende for de som trenger
et senere tidspunkt.

Skolen har et stort
fokus på skape et
trygt og mobbefritt
skolemiljø.



Informasjon om felles
planer og rutiner
legges ut på It’s
learning.



Informasjonshefte gis
ut til nye foreldre og
foresatte



Mobilskole gir korte
meldinger om forhold
både i klassene og
felles for skolen.



Brev sendes med i
sekken og varsles
via mobilskole.

Hvis foresatte ikke møter til avtalte
samtaler etter annen gangs
innkalling, tas saken opp med rektor.
Skolen omtaler elever og deres
foresatte med respekt.
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