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Rammeverk for opplæring 
 
LÆRINGSMILJØ  

 

SAMARBEID SKOLE/HJEM  
Versjon 1.0 Endret: 27.09.2021 

 

 

1. Bakgrunn 

 

Samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode slik at de får et 

best mulig utbytte av opplæringen. Et godt samarbeid kan medvirke til å jevne ut 

sosiale forskjeller mellom elever. 

 

Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har 

en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til 

skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre 

atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre 

arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats 

og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 

 

Fra 2010 er det forskriftsfestet at alle videregående skoler skal ha foreldresamarbeid. 

Skolene er nå pålagt å holde ett foreldremøte hver høst både i 1. og 2. klasse. På 

foreldremøtet skal foreldrene få god informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, 

samarbeidet med foreldrene og annet som er nyttig å vite for foreldrene. 

 

Godkjent av: Seksjonssjef 

opplæring i skole 

Gyldig fra – 

til: 

01.08.2018 – 

01.08.2022 

Ansvarlig 
saksbehandler: 

 
mary-ann.drange@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter: 

(Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, 

rundskriv, med mer.) 

OL §1-1, §13-3 og FOL §20-4 

 
Opplæringsutvalget, sak 12/2015 
 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen: 
Samarbeid mellom hjem og skole – rettigheter og plikter  

Evaluering Inngår i evaluering av satsingsområdene i 2021. 

Fortløpende justering ved behov. Vil revideres når ny 
opplæringslov trer i kraft 

mailto:mary-ann.drange@rogfk.no
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§1-1
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§13-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#KAPITTEL_22
https://www.fug.no/videregaaende.463560.no.html
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2. Rammene om skolenes samarbeid med foresatte  

 

Opplæringsutvalget behandlet i sak 12/2015 rammene som skolenes samarbeid med 

foresatte. Møtet konkluderte med at det var ønskelig å formulere en felles standard for 

kvaliteten på samarbeidet mellom skole/hjem. I denne ble det lagt inn aktiviteter og 

nivå for det samarbeidet som forventes mellom hjem/skole.  

Dette styringsdokumentet gjengir innholdet i rammeplan som ble vedlagt 

saksforelegget. Skolene har fulgt dette opp og lagt planen til grunn for eget arbeid. I 

noen tilfeller i form av egne rutinebeskrivelser. 

Temaet er også beskrevet i styringsdokument for god skolestart.  

 

3. Begrensinger i foreldrenes rett til informasjon 

Elevens krav på taushet 

Eleven kan i visse tilfelle ha rett til taushet overfor egne foreldre. Eksempel på dette 

kan være elevers betroelser om personlige forhold. Har eleven krav på taushet, kan 

ikke skolen gi ut opplysningene til noen av foreldrene uten samtykke fra eleven. 

Ungdom over 16 år har rett til taushet fra lege/helsepersonell på lik linje med voksne. I 

den grad skolen har medisinske opplysninger om elever over 16 år, bør også skolen 

være varsom med å videreformidle dette til foreldrene uten ungdommens samtykke. 

Elever under 18 år  

Foreldre til elever under 18 år i 1. og 2. klasse har rett til en planlagt og strukturert 

samtale med kontaktlærer i første halvdel av skoleåret. Samtalen skal handle om 

hvordan eleven arbeider daglig, om elevens kompetanse i fagene og hvordan eleven, 

skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til 

eleven. 

Elever over 18 år  

Det juridiske foreldreansvaret opphører på 18 årsdagen. Som en følge av dette har 

foreldrene ikke rett til opplysninger om eleven etter fylte 18 år. 

Opplysningene kan bare gis dersom eleven selv har samtykket til det. 

I helt spesielle tilfelle kan foreldrene fortsatt være juridiske verger for eleven etter fylte 

18 år. De vil da ha rett til informasjon i egenskap av rollen som verge. 

 

 

 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8703/0/0/0/0/God_skolestart.pdf?Company=rfk
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4. AKTIVITETSPLAN FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEID   

  

Tidspunkt  Aktiviteter  

Første halvår- før 
skolestart  

Informasjon om skoleoppstart legges ut på nett  
  

Møte med enkeltelever og foresatte der skolen eller foresatte finner 
dette formålstjenlig  

  

Fra skolestart  Foreldremøte ved oppstarten av opplæringsåret på Vg1 og Vg 2:  

• Informasjon om skolens opplæringstilbud, 

vurderingssituasjoner, eksamensordninger mv  

• Orientering om skolens fraværsordning 

• Orientering om skolens retningslinjer for arbeid mot 

mobbing. 

• Forventninger til samarbeid skole/hjem  

• Om elevens og foreldrenes/foresattes retter og plikter  

  
Klasseforeldremøter – dialog og avklaring av det videre 

samarbeidet  
  
Fortløpende orientering og varsler om fravær, om fare for 

manglende karaktergrunnlag, om fare for nedsatt karakter i orden 
og atferd  

 
Etter tre(3) dagers sammenhengende fravær kontaktes foresatte, i 
tillegg til eleven. Bruk av samtykke for dialog med foresatte blir en 

naturlig del av oppfølgingen av elever over 18 år med omfattende 
fravær  
  

Planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer om 
elevens læring  

Andre halvår  Planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer om 
elevens læring  

  
Informasjon og orientering om valg av program/programfag  
  

Fortløpende orientering og varsler om fravær, om fare for 
manglende karaktergrunnlag, om fare for nedsatt karakter i orden 

og atferd  

Før avslutning av 
skoleåret: Mai/juni  

Møte med enkeltelever og foresatte for å planlegge kommende 
skoleår- gjelder elever med særlig tilretteleggingsbehov  

  
Informasjon til elev/foresatte om rettigheter og plikter i forhold til ny 

eller utsatt eksamen (NUS)  

 


