
 

Skole/hjem samarbeid: 

 
Utviklingssamtalene/foreldresamtalene: 

1. For flere foreldre i klassen opplevdes foreldresamtalen som unyttig. Det at barna skulle sitte 
og ramse opp sine kunnskaper (ord på engelsk, regnestykker osv), hadde for de foresatte 
liten informativ nytteverdi, og hensikten bak, stilte en av foreldrene seg spørrende til. Siden 
elevene er så små følger de fleste foreldrene tett opp elevenes lekseplan og har allerede 
denne informasjonen, i tillegg til at vi måtte gå gjennom et skjema i forkant av samtalen. Det 
at hele samtalen dreide seg rundt dette skjemaet, var også lite fornuftig bruk av tiden, mtp 
at alle allerede hadde diskutert seg gjennom skjemaet hjemme med sine barn. Skjemaet i 
seg selv var greit, men læreren burde ha sett gjennom i forkant av samtalen, og heller tatt 
opp "avvikene" eller svar han/hun reagerte på, ikke gå gjennom hver minste detalj. Det ville 
gitt foreldrene mer tid i samtalen til å spørre om ting de lurte på. For de fleste foreldre er 
barnas trivsel og sosiale ferdigheter det viktigste, og flere foreldre følte at de ikke fikk noe 
informasjon om dette, og de som spurte fikk svar som tydet på at læreren ikke visste, eller at 
de ikke hadde tid til å snakke om det. Det burde settes av mye mer tid til at foreldrene kan 
spørre om det de lurer på, i stedet for at de i etterkant skal skrive en mail, som flere fikk 
beskjed om. Noen hadde samme inntrykk av samtalen i fjor, som ble gjennomført av en 
annen lærer, så det er nok kanskje denne måten de praktiserer på Kampen, med skjema-
baserte samtaler, som gav noen av foreldrene et lite positivt inntrykk. Det hadde heller ikke 
skada om læreren starta samtalen med å si ett par ord om eleven, for eksempel noe 
morsomt som har skjedd, styrker/positive egenskaper eleven har, eller noe annet som kan gi 
samtalen en myk start for elevene og som er kjekt for foreldrene. Ikke alle barn kommer 
hjem fra skolen og vil fortelle om skolehverdagen sin, så da hadde det vært kjekt om læreren 
kunne sette av litt tid til dette. Konklusjon; mindre fokus på barnas resultater og 
måloppnåelse, mer fokus på barnas ve og vel! 
 

2. Jeg ønsker meg at både foreldremøter og utviklingssamtaler var mindre fokusert rundt det 
faglige, dvs. at lærerne er mindre bundet av å si alle de obligatoriske tingene om at de følger 
læreplan osv., og at de heller var frie til å bruke sin pedagogiske utdannelse ift. læringsmiljø, 
sosial utvikling, stemning i klassen, klassen som gruppe osv. Det syns jeg er mer interessant 
og mer viktig enn å vite «at de gjør ting rett» og hvordan det i detalj går faglig med datter. 
 

3. Skolens oppfølging og utviklingssamtaler har vært veldig bra. At det er satt opp 30 minutter 
på utviklingssamtalen i stedet for 20, som vi er vant med fra tidligere, gjør at en faktisk 
rekker å få en del informasjon. 

 

Foreldremøter: 

1. Foreldremøtet vi har vært på, var helt ok, men for oss som var nye, hadde det kanskje vært 
en fordel å bare møtt foreldre fra klassen, eller at det i alle fall var ei lita økt som omhandlet 
klassen. Vi har vært vant til at klassekontaktene disponerer en del av møtet, og at det brukes 
til å diskutere saker som hvordan klassen fungerer, om det skal være noen felles regler for 
invitasjoner til bursdager, størrelse på gaver, hva foreldrene kunne tenke seg av 



arrangementer (lage årshjul for klassen) - både med og uten lærer til stede (litt avhengig av 
hva som diskuteres). På Kampen virker det som om skolen tar en større del av styringen på 
dette, både innholdet i foreldremøtet og til og med klassetur. Det kan jo være gode grunner 
til det, for eksempel at det har vært lavt foreldreengasjement, så jeg sier ikke at det bør 
endres. Jeg synes for eksempel det er veldig positivt at skolen tar styringen på klassetur i 7. - 
det sikrer at ikke noen utelukkes fra deltakelse fordi foreldrene ikke har råd eller tid til å 
stille på mye dugnad. 
 

Ukeplan: 

Tilbakemelding fra en forelder som var misfornøyd med at ukeplanen er så generell. Vedkommende 
etterspør mer konkret plan for klassen, og synes ukeplanen er mangelfull mtp info om 
biblioteksbøkene for eksempel, har klassen faste dager for inn- og utlevering osv, er det en fordel 
om dette er opplyst på ukeplanen. 

 
 

Sfo/hjem 

1. Jeg synes sfo fortjener litt skryt, imponerende god kontroll på barna, masse kjekke 
aktiviteter og de ansatte er virkelig gode! 

2.  
 

Misc: 

1. Det er mindre kontakt mellom foreldrene i klassen enn vi har vært vant til. På den forrige 
skolen var det ei lukket Facebook-gruppe for foreldrene, som ble brukt til alt fra informasjon 
om bursdager til diskusjon om hvem som fikk lov til å spille ulike spill (uttesting av barns 
utsagn om at "alle får lov") osv. Det var også flere arrangementer for ungene (spillkveld etc) 
og turer samt jule- og sommeravslutning også for foreldrene. Men discotektilbudet på 
Kampen veier nok opp for litt av det som vi var vant med å arrangere klassevis for ungene. 

2. Jeg synes papirbruken til skolen er litt voldsom. Det er dumt at de velger bort utdeling av 
ukeplanen til elevene, men at de pøser på med løse ark til lekser og oppgaver på skolen. Det 
må jo være mye billigere (og mer miljøvennlig) om elevene fikk bøker? Vår datter går i 4. 
klasse nå og kunne begynt på leksene etter skolen på mandag. Nå må hun ringe meg for å 
vite hva leksen er siden hun ikke har fått ukeplanen. Nå fikk de nettopp Chromebook og da 
burde kanskje første leksjon være "hvordan finne ukeplanen". 
 
 


