
Forventninger
Hva kan du forvente av skolen? 

Hva forventer skolen av deg og ditt barn? 

Dette kan du forvente av skolen og skolefritidsordningen

TRYGGHET

✤ Alle elever verdsettes for den de 

er - med styrker og utfordringer.

✤ Vi ønsker å samarbeide med 

hjemmet og setter pris på at du tar 

kontakt.

✤ Hjemmet blir kontaktet dersom vi 

har spørsmål eller det er noe vi vil 

du skal vite. 

✤ Nulltoleranse for mobbing og 

diskriminering.

TRIVSEL

✤ Kontinuerlig arbeid for et godt 

læringsmiljø basert på forskning 

og erfaring.

✤ Vi oppmuntrer til vennskap og 

inkludering i elevgruppa.

✤ Ditt barn opplever mestring. Alle 

barn har sterke sider.

✤ Gjennom samlinger og felles 

aktiviteter har vi det gøy sammen.

LÆRING

✤ Vi gjør vårt beste for å  tilby en 

variert, interessant og god 

undervisning. 

✤ Ærlige og gode tilbakemeldinger 

på faglig utvikling.

✤ Råd og veiledning i forhold til ditt 

barns sosiale utvikling.

✤ Aktiv bruk av skolens uteområde 

for å fremme helse og 

erfaringsbasert læring.



Et godt samarbeid 
mellom hjem og skole 

krever avklarte 
for ventninger til 

hverandre

2

Forventninger til elever

Du er med på å skape et godt og trygt skolemiljø
 

✤ Ta godt vare på skolen og uteområdet.

✤ Vær høflig og ha respekt for andre.

✤ Ta andre med i leken så ingen føler seg utenfor.

✤ Si nei til mobbing!

Du er med på å skape god læring
 

✤ Møt presis og ha med det du trenger til skoledagen.

✤ Bidra positivt i undervisnings- og læringssituasjoner.

✤ Gjør oppgaver og lekser til avtalt tid.

✤ Ta godt vare på skolens utstyr.

Forventninger til foresatte

Snakk skole og læring opp

✤ Ha forventninger til ditt barn. 

✤ Oppmuntre til innsats, for læring er krevende.

✤ Gi rikelig med ros når du ser et godt stykke arbeid.

✤ Ta utfordringer opp med skolen.

Ditt barn møter på skolen klar for å lære

✤ Avslutt intensive aktiviteter i god tid før leggetid og sørg 

for at barnet får nok søvn.

✤ Pakk gjerne sekken og legg frem klær dagen før for å gi  

barnet en rolig start på dagen.

✤ Gi barnet en næringsrik frokost og niste for bedre 

utholdenhet og konsentrasjon. 

✤ La barnet gå eller sykle til skolen hvis mulig.

Vis interesse

✤ Hjelp ditt barn med hjemmearbeidet etter beste evne.

✤ Les informasjon fra læreren på alle ukeplaner. Bruk og 

abonnér på skolens hjemmeside.

✤ Møt opp på foreldremøter og -konferanser. Gi beskjed 

hvis du ikke kan komme.

✤ Bidra i foreldreaktiviteter iht. årshjulet utarbeidet av 

foreldrene (FAU).

Se andres barn

✤ Bli kjent med andre foreldre. Det er hyggelig og 

forebyggende. 

✤ Ta opp utfordringer med andre foreldre og vis at du bryr 

deg på en velmenende måte.

✤ Si raskt i fra om du blir oppmerksom på plaging eller 

mobbing. 

✤ Si til foreldre som ikke kom på foreldremøtet at du 

håper de kommer neste gang.


