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Fylkesmennene Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Kommunene Private grunnskoler 
Lærerorganisasjonene  

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen 
I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Dette får 
betydning for hvordan skolene må forholde seg til hjemmene mht informasjon. Departe-mentet vil i 
den anledning redegjøre for gjeldende rett på dette området. 
1) Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar 
I tilfelle der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet (kfr lov 8. april 1981 nr 47 om barn og 
foreldre, heretter kalt barneloven), har også begge foreldrene rett til den samme informasjon om 
barnets skolegang fra skolens side. Retten til samme informasjon for begge foreldre framgår ikke 
eksplisitt av barneloven, men må utledes av foreldreansvaret. En kon-sekvens av at begge foreldrene 
har rett til samme informasjon, blir at dersom den av for-eldrene som barnet ikke bor hos, 
henvender seg til skolen og ber om å få informasjon direk-te til seg selv, plikter skolen å imøtekomme 
det. Vedkommende forelder trenger heller ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle der 
han/hun ønsker informasjon. Det er til-strekkelig at man helt generelt ber om å få det. Dersom 
skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke gi det på eget 
initiativ. 
Når det imidlertid gjelder den mer dagligdags og løpende informasjon mellom skole og hjem, og da i 
særlig grad praktisk informasjon om skolebøker, gymtøy osv, kan det være svært upraktisk for skolen 
å formidle den til begge foreldrene når de ikke bor sammen. Det må således i utgangspunktet kunne 
legges til grunn at skolen ikke trenger å sende informa-sjon om dette til den av foreldrene barnet 
ikke bor sammen med. 
2) Informasjon i de tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar 
I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biolo-giske 
foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang. I denne 
situasjonen må man ta utgangspunkt i barneloven paragraf 50 når man tar stilling til rettens innhold. 
For sammenhengs skyld siterer vi hele paragrafen: 
“Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet 
når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, 
skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar 
kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet. 
Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. 
Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private. 
I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape 
opplysningsretten etter paragrafen her.” 
Skolens informasjonsplikt etter denne paragrafen inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den 
som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orien-tert om 
barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar. På den annen side kan det ikke forlanges at 
anmodningen skal spesifisere hva slags opplysninger som ønskes; det må være nok å spørre mer 
åpent om hvordan det går med barnet på skolen. 
Dersom skolen gir avslag på å gi opplysninger, bør det begrunnes skriftlig på grunn av klageadgangen. 
3) Deltakelse på foreldremøter m.m. 
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Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter. Biolo-giske 
foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på 
foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gir sitt sam-tykke. Skolen 
kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. 
Opplysningsplikten etter barneloven § 50 kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig. 
Når det gjelder informasjon (herunder deltakelse på foreldremøter) til andre personer som ikke er 
biologiske foreldre, kan det gis dersom vedkommende har samtykke til det (full-makt) fra en som har 
foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familie-medlemmer eller en ny ektefelle 
eller samboer. Dersom to foreldre med felles foreldrean-svar begge ønsker å møte på det samme 
foreldremøte, må det likevel kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også 
møter en tredje person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig personbalanse. 
4) Øvrige merknader 
Både når foreldrene har felles foreldreansvar og når de ikke har det, må det tas hensyn til følgende: 
Det er opplysninger om barnet og barnets forhold som kan kreves gitt. Opplysninger som gjelder den 
av foreldrene som barnet bor fast sammen med, eller barnets hjemmesituasjon, skal ikke gis. 
Det kan også oppstå situasjoner der eldre barn har krav på taushet, slik at opplysninger ikke kan gis 
uten at barnet samtykker. 
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