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Hvordan skape godt skole-hjem samarbeid?  
– Råd til skoleledere når de inviterer foreldre til aktiv deltakelse i 
skolens råd og utvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem kjennetegnes ved at 
skoleleder 

• bevisstgjør foreldrene om hvorfor det er viktig at de involverer 
seg 

• informerer foreldrene om hvordan de kan involvere seg 
• skaper kultur hos både lærere og foreldre for et godt skole-

hjem samarbeid  
 

 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem er helt 
avgjørende for elevenes læring og trivsel. Derfor er 
foreldremedvirkning hjemlet i opplæringsloven § 
11-4.  
 

Foreldremedvirkning er lovfestet i tre av skolens råd og utvalg: 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), skolemiljøutvalget (SMU) og 
driftsstyret (DS). Det er skoleleder som skal ta initiativ til dette 
samarbeidet, lære opp foreldrerepresentantene i råds- og 
utvalgsarbeid, og sørge for at rådsorganene på skolen fungerer slik de 
skal.  
 

Fem gode råd til skoleledere om hvordan sikre aktiv 
foreldreinnflytelse i FAU, SMU og DS: 
 
1. Bevisstgjør foreldrene om at deres aktive innflytelse på elevenes 

læring og trivsel på skolen er ønsket og nødvendig. 
 

2. Informer foreldrene om den viktige rollen FAU har som 
foreldrestemme overfor skolen, hvilke arbeidsområder det har og 
hvordan representanter blir valgt inn i FAU.  
 

3. Informer foreldrene om den rådgivende rollen til SMU og SMUs 
uttalerett i saker om elevens rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 
4. Informer foreldrene om driftsstyrets myndighet og 

arbeidsoppgaver.  
 

5. Skap kultur hos både lærere og foreldre for et godt skole-hjem 
samarbeid ved å 

• fremsnakke de gode effektene av foreldreinvolvering som 
for eks.: bedre læringsutbytte, bedre 
trivsel, færre atferdsproblemer, mindre 
fravær, gode relasjoner til medelever og 
lærere, en positiv holdning til skolen, 
bedre leksevaner og arbeidsinnsats 
(Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & 

Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010). 
• etterspørre foreldremøter som foreldrekontakter og 

lærere planlegger sammen 
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Foreldre + engasjement
= viktige nøkler til hjem-skole 

samarbeid
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Hvordan skape godt skole-hjem samarbeid? 
– Råd til foreldre som aktivt deltar i skolens råd og utvalg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fem gode råd til foreldre som deltar i skolens råd og utvalg: 

 
1. Engasjer deg – da gjør elevene det bedre på skolen både faglig og sosialt! 

(Thomas Nordahl: Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid, 2007) 
 

2. Vær bevisst på rollen din i skolens forskjellige organer. 
 

3. Vær et bindeledd mellom foreldre og skole. 
 

4. Frem samarbeid. 
 

5. Ikke forvalt enkeltsaker eller bland roller i saker mellom foreldre til     
enkeltelever og skolen. 
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Nå skal det bli andre boller (i FAU)!

Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns 
oppdragelse og læring. 
Opplæringsloven sier at opplæringen i skolen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden 
og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringsloven sier at det på hver grunnskole skal være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er 
medlemmer. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg (FAU). 
Skolens ledelse har ansvar for å sikre reell medvirkning fra foreldrene og legge til rette for foreldreengasjement. 
Det er gode grunner for skolens ledelse for å se på foreldrene som en ressurs og på forsvarlig vis ivareta sitt ansvar 
ved å legge til rette til at foreldrene skal kunne utføre sine verv i skolens utvalg og organer. 
Her ligger et stort potensiale dersom skolen forstår hvilken kraft og store verdi foreldrene har for barna og 
skolemiljøet. Forskning viser at foreldreengasjement i skolen er den viktigste faktoren for at barna både trives og 
lærer bedre på skolen. Foreldrene kan sammen med skolen bidra til et trygt og godt klasse- og skolemiljø – fritt for 
mobbing! 
Å legge til rette for at foreldrene kan utøve sine verv på skolen gir foreldrene mulighet til å medvirke og påvirke 
skolens fysiske og psykososiale miljø, drift og ressurser. 
Her er deltagelse i FAU, Skolemiljøutvalget og Driftsstyret meget viktig!
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Valg av FAU medlemmer

Alle foreldre til barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Dette foreldrerådet velger 
hvert år et arbeidsutvalg (FAU). Hvert trinn må minst ett medlem i FAU. Alle saker av betydning 
for skolesamfunnet er FAU’s ansvarsområde.

Hver klasse velger ett medlem og en personlig vara som skal sitte i FAU.

Hva vil du engasjere deg i?

· Skolemiljøet, trivsel og trygghet for elevene
· Pedagogiske planer, skolevurdering, lekser
· Aktivitetsskolen, aktiviteter og tilbud for alle
· Trafikkforholdene, sikre trygg skolevei
· Skolens informasjonsvirksomhet
· Skole-hjem samarbeid
· Temakvelder
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Valg til skolens organer
FAU velger et styre og medlemmer til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget.

Hvilke av skolens organer vil du ta del i?

· FAU styret
· Skolemiljøutvalget (SMU)
· Driftsstyret (DS)

Valgene bør foregå før sommerferien, slik at arbeidet kan starte ved skolestart.
Informasjon om FAU arbeidet bør helst komme fra (tidligere) FAU-medlemmer.


