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Oslo kommune

Utdanningsetaten

Du er barnets nærmeste 
omsorgsperson og skolens viktigste 
partner. 

• Foresattes interesse for det som 
skjer på skolen har stor betydning 
for elevens motivasjon og 
mestring, uavhengig av hva du  
kan om skolen og i fagene. 
• Skolen har hovedansvaret for 

undervisningen og aktiviteter i skolens 
regi.

• Elevene skal få opplæring tilpasset 
sine faglige forutsetninger og 
oppleve tilhørighet til fellesskapet.
Skolens medarbeidere samarbeider 

om elevens opplæring, følger 
med på elevens faglige 

utvikling og er i dialog 
med hjemmet om dette. 

LÆRING OG MESTRING

Alle elever har rett til å ha det bra på  
skolen og AKS. Et trygt og godt skole-
miljø fremmer helse, trivsel og læring. 
• Alle medarbeidere har plikt til å følge 

opp at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø. 

• Vi håper du som er foresatt vil bidra til å 
skape en inkluderende skole, hvor elevene 
lærer og trives sammen. Vis at du bryr deg, 
både om eget barn og om at de andre 
elevene har det bra på skolen. Delta på 
klassearrangement, og bli kjent med de 
andre barna i klassen og foreldrene deres.

• Det kan av og til være vanskelig å 
oppdage at elever ikke har det godt 
på skolen. Si fra til læreren eller 
en annen på skolen hvis du 
er bekymret for ditt barns 
eller andre barns 
trivsel.

TRIVSEL OG TRYGGHET

Det skal være dialog mellom skolen/AKS og hjemmet om  
 elevenes trivsel, og deres faglige og sosiale utvikling.

• Skolen har hovedansvaret for å tilrettelegge for samarbeid. Skolen 
skal gi deg nødvendig informasjon, møte deg med åpenhet og respekt og 
invitere til dialog for elevens beste.

• God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. I samarbeidet om elevens 
beste, bør skole/AKS og foresatte informere hverandre om forhold som kan 
påvirke elevens trivsel og skolehverdag.

• Informasjon om hva foresatte mener om skolen er viktig for å skape en 
god skole for alle. Du kan si din mening om skolen din i Osloskolens 
foreldreundersøkelser og i dialog med skolens medarbeidere.

DIALOG OG SAMARBEID



Ønsker du hjelp eller mer Informasjon?

Kontakt skolen din! Du kan spørre læreren, medarbeidere på 
AKS, sosiallæreren, rektor eller en annen på skolen. 

Aktuelle lenker:

• Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)
• Foreldreutvalget for grunnskolen
• Utdanningsdirektoratet:

 – Regelverket i grunnskolen – hva trenger foreldre å 
vite? 

 – Læreplaner 
• Aktivitetsskolens rammeplan
• Nullmobbing.no
• Mobbeombudet 
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Slik kan du være med å påvirke

Foresatte er en del av det utvidede klassemiljøet. Dere inviteres til å 
delta og bidra, på både skolen og AKS. For eksempel kan foresatte 
støtte og oppmuntre elevene og skolen til å sette i gang med sosiale 
og inkluderende aktiviteter. 

• Foreldremøtene er en fin arena for å møte andre foresatte, 
lærerne, medarbeiderne i AKS og skoleledelsen. På foreldremøter 
gir skolen informasjon om undervisning og skolemiljø som gjelder 
hele elevgruppen, og dere kan stille spørsmål. Dere kan også be 
klassekontakten, FAU-kontakten eller læreren om å ta opp saker. 

• I utviklingssamtalen gir læreren tilbakemelding om hva eleven 
mestrer faglig og sosialt. Eleven, foresatte og kontaktlæreren 
diskuterer hva det er spesielt viktig å arbeide med videre.

• Foreldrene på skolen velger et arbeidsutvalg, FAU, med 
representanter fra hver klasse som møtes jevnlig på skolen. FAU 
behandler saker på vegne av de foresatte og samarbeider med 
skolens ledelse om tiltak for skolemiljøet. FAU-representanter fra 
1.–4. trinn samarbeider med AKS om lokale planer. FAU informerer 
foresatte om sakene som behandles.

• Driftsstyret er skolens øverste organ. Driftsstyret vedtar skolens 
budsjett, samt strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har 
representanter fra elevene (ikke barnetrinn), foresatte, ansatte og 
eksterne. Rektor er sekretær for driftsstyret.

• Skolemiljøutvalget (SMU) har som oppgave å sikre at skolen 
arbeider systematisk for et godt skolemiljø. SMU skal spille en 
aktiv rolle i arbeidet blant annet med skolens handlingsplan og 
arbeidet med partnerskap mot mobbing.


