
• Status i skole-Norge i 
dag og FUGs tanker om 
fremtidens 
foreldresamarbeid 



Hva er status rundt om i Norge? 

• Den som tåler pinlig taushet dårligst velges 
til FAU-representant

• Hvem takker ja til noe man ikke vet hva er? 



Hva er FUGs tanker om fremtidens 
foreldresamarbeid? 

• «Et godt samarbeid starter 
alltid med skolen og lærerne. 
Det kommer nye foreldre hvert 
år og skolen er den stabile 
parten.»

Thomas Nordahl



Foreldresamarbeid i skolen
- Opplæringsloven
§ 1-1. Formålet med opplæringa (første ledd)

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og 
forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og 
gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 
forankring.

§ 13-3d.Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje
for foreldresamarbeid

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for samarbeid 
med foreldre, høvesvis i grunnskolen og i vidaregåande
opplæring. 

Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta omsyn til lokale 
tilhøve. 

Departementet gir nærmare forskrifter.



Foreldresamarbeid i skolen
- Forskrift til opplæringsloven
§ 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.

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen
Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret.
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.
Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med 
kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I 
tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om den sosiale utviklinga og anna 
utvikling hos eleven. 
Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til 
rette for læringa og utviklinga til eleven. 
Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho 
rett til å vere med i samtalen. 
Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter forskrifta § 3-7.



Foreldresamarbeid i skolen
- Overordnet del av læreplanen

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med 
hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke 
elevenes læring og utvikling.

• God kommunikasjon mellom hjem og skole 
bidrar positivt

• Foreldrene og foresatte har, som barnas 
viktigste omsorgspersoner, hovedansvaret for 
barnets oppdragelse og utvikling. 

• Elevene og hjemmet har også et ansvar for å 
bidra til et godt fellesskap og miljø.

• Skolen har det overordnede ansvaret for å ta 
initiativet til- og tilrettelegge for samarbeid. 



Noen får det til…

• – Må våge å slippe løs kraften i 
foreldrene, rektor Peter Fossland

• - Det første man må gjøre er å organisere 
opp. Få opp vedtekter og struktur – lage et 
årshjul – FAU-leder, Stina Mosling



Prosjekt positivt foreldresamarbeid

- Det kom tydelig fram at det var en utrygghet i rollen. 
Foreldre lurte rett og slett på hva man skal gjøre, 
hvilke forventninger er det til rollen som klassekontakt. 
Samtidig var tidsklemma et problem som dukket opp.

- Årshjul
- ABC-hefter
- Digitale veiledere



Foreldremøte

• fra infoHUB om grunnleggende 
ferdigheter i skriving, lesing og 
regning
-> til møteplass for foreldrene

Hvordan?
• 1/3 informasjon
• 1/3 dialog
• 1/3 bli kjent
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Lykke til 
med et 
viktig 

arbeid!


