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SKOLENS VISJON  
Sammen skaper vi kunnskap for livet! 

 

INNLEDNING 
 Målet for denne planen er å fremme et godt samarbeid mellom hjem og skole. Målet 

med samarbeidet er å skape et godt klasse / skolemiljø som gir trygghet, trivsel og 
læring for elevene. 

Samarbeidet skal bygge på likeverdighet og felles ansvar for begge parter. 

Kunnskapsløftet, med prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten, samt skolens 
virksomhetsplan og reglement danner grunnlaget for hva samarbeidet skal dreie seg 
om. 

 

DIGITAL INFO 
 

 Nyttige sider for foreldre, foreldrekontakter, medlemmene av FAU, 
samarbeidsutvalg, og lærere: 

www.foreldrenettet.no                         www.skoleporten.no 

 www.skolenettet.no                            www.barnevakten.no 

Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/sokndal 

 

 

 

 

 

 

 



FORELDRE KONTAKTENS OPPGAVER: 
 • Kontaktperson mellom foreldrene og kontaktlærer i gruppa/klassen. Det er 

viktig å holde en tett dialog mellom hjem skole slik at ev. misnøye blant 
foreldrene kommer fram på et tidlig tidspunkt. På denne måten er det lettere 
å gjøre justeringer til alles beste. På samme måte er foreldrekontaktene det 
viktigste talerøret ut til foreldrene når det gjelder informasjon, ut til 
foreldrene. Gjør foreldrene oppmerksomme på dette, på første foreldremøte. 

 

• Skal delta i planleggingen og tilretteleggingen av et godt læringsmiljø og 
læreinnhold, for trinnet og gruppa/klassen. 

 

• Samarbeide med de tillitsvalgte i gruppa/klassen 
 

• Har ansvar for å kontakte og ”ta i mot” nye foreldre i klassen og sørge for at 
de føler seg velkomne. Det bør være kontaktlærerens ansvar å underrette 
foreldrekontaktene om nykommere. 

 

• Skal i samarbeid med kontaktlærer for klassen legge opp foreldremøtet og 
gjennomføringen av dette. 

 

• Være med i planleggingen og gjennomføringen av sosiale arrangement i 
klassen. Sammen med kontaktlærer legge fram årshjulet, med forslag til 
sosiale arrangement, foreldremøter, temamøter etc, for på best mulig måte å 
kunne utvikle et godt sosialt miljø i gruppa/klassen og på trinnet. 

 

• Hjelpe til med praktiske gjøremål som – skaffe sjåfører, kaffekokere, gjøre 
innkjøp etc. Husk at foreldrekontaktene ikke nødvendigvis skal gjøre alt 
arbeidet! Det trengs en telefon, velvilje, pågangsmot og et ønske om å ville 
barnas beste. 

 

• Sørger for at det blir skrevet et referat fra klasseforeldermøtet. Kontaktlærer 
sørger for at alle foreldrene får referatet. 

 

• Det lages en kontaktmappe for hver klasse. Denne inneholder 
informasjonsmateriale og retningslinjer, elevlister(klasselister), oversikt 
over tidligere foreldrekontakter, samt nyttige navn og tlf. nr, regnskap og 
referat fra aktiviteter i gruppa/klassen. Mappa følger gruppa fra 1- 10 trinn. 
Foreldrekontaktene har ansvar for ajourføring og for å levere mappa videre 
til nye foreldrekontakter før skolestart til høsten. 

 
 

 



 

KONTAKT LÆRERS OPPGAVER: 
Opplæringslova§ 8-2 sier følgende 

”Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje være større enn det 

som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal ivareta 

elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter 

fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. 

Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei 

praktiske, administrative, og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom 

anna kontakten med heimen.” 

• Legge til rette for samarbeid med foresatte. 
• Kalle inn til foreldremøter i sammen med foreldrekontakten. 
• Informere om arbeidet i gruppa, og lytte til innspill fra foresatte. 
• Legge til rette for en åpen debatt, der foresatte blir sett på som likeverdige 

samarbeidspartnere. 
• Ta foresatte med i planleggingen av undervisningen, i forhold til langsiktig 

tenkning og vektleggingen av enkelte temaer. Foresatte kan for eksempel 
komme med innspill til årsplanene eller forslag til tema/ prosjekt. 

 

PLAN FOR SAMARBEID HJEM/SKOLE 
Denne planen er en minimumsplan. Vi har funnet det nødvendig med disse 
minstekravene, for å sørge for at alle grupper/klasser får et godt tilbud. Det 
understrekes imidlertid, at det ikke noe i vegen for at det kan arrangeres flere 
miljøskapende tiltak i den enkelte klasse. 

I skolens planer inngår det at kontaktlærer skal delta på to foreldremøter i året, 
arrangement utover dette må avtales med rektor. Elever og lærere som deltar på 
leirskole, avspaserer sammen på slutten av skoleåret. 

Det er opp til foreldre og lærere å bestemme øvrige temaer for foreldremøtene (se 
ideer i siste del av denne planen) Det anbefales også at det på mellomtrinnet legges 
opp til et møte der elevene er tilstede, når temaet passer for dette. 

Foreldrekontaktene kan kalle inn til foreldremøte, med diverse temaer, uten at 
kontaktlærer er til stede. 

INFORMASJONS MØTE FOR ALLE KLASSE KONTAKTER OG 

KONTAKTLÆRERE 
• Info om foreldrekontaktens oppgaver, ansvar og plikter, skolens virksomhetsplan med 

satsingsområde, valg av representanter til FAU, forslag til årshjul på gruppe/klassenivå. 
• Møte mellom adm. foreldrekontakter, og kontaktlærere 
• I September er det fra 8 trinn klassekontakter som møter på dette møte. Det velges nye på 

foreldremøtet.  Adm. kaller inn til møtet 



VALG AV REPR. TIL FAU 
• Det velges en repr. med vara, på hvert av følgende trinn: 1.,3.,5.,7.,9.(Som regel de som er 

klassekontakter) De velges på informasjonsmøtet. 
• Hver representant sitter i 2 år.  

STYRET I FAU 
• Det velges leder, nestleder, kasserer og sekretær. I utgangspunktet rykker nesteleder opp som 

leder året etter. 
• Leder og nestleder i FAU sitter som oftest som repr. i Samarbeidsutvalget. 

FORELDRERÅD 
• Opplæringsloven §11-4 fastsetter krav om foreldreråd, ved den enkelte skole. Alle foreldrene 

er medlemmer av foreldrerådet 

FAU (FORELDRENES ARBEIDSUTVALG) 

• Har møter 2-3 ganger pr.halvår.  
 

• FAU er arbeidsutvalget for foreldrerådet. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)ved Sokndal skole 
velges, blant foreldrekontaktene, på samarbeidsmøtet om høsten, rett etter skolestart. En 
foreldrekontakt fra hvert trinn utgjør FAU. 

 

• FAU har som hovedoppgave å være bindeleddet og talerøret mellom foreldrene og skolens 
formelle rådsorganer, og administrasjon. 

• FAU har ansvar for å ta opp fellessaker, som gjelder alle elevene på skolen.  
• FAU skal arbeide med å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. 
• FAU skal skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 
• Av og til kan det være lurt å kalle inn alle foreldrekontaktene til møte for å få størst mulig 

bredde i en diskusjon, eller samle alle foreldrene til foreldreråd. 

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

• Dugnad på skolens uteområde 
• Gi råd i saker som angår skolen og elevene. 
• Trafikksikkerheten til og fra skolen og utenfor skolens område. Bruk av sykkelhjelm 
• Skolevurdering 
• Problemstillinger rundt skyssforholdene 
• Kvalitetsikring i forhold til elevenes skolegang, skolevurdering. 
• Komme med innspill i forbindelse med vedlikehold av skolebygningene 
• Være aktive pådrivere i forhold til rådsorgan og bevilgende myndigheter, på vegne av alle 

foresatte, for å få en best mulig skole. 
• Ansvar for felles juleavslutning på barnetrinnet, annen hvert år.2010, 2012, 2014 osv 

 



SU (SAMARBEIDSUTVALGET) 

• Har møter 2-3 ganger pr.halvår.  

• Opplæringsloven § 11-1 sier at skolen skal ha et samarbeidsutvalg (SU) 

• Samarbeidsutvalget består av  
• To representanter fra undervisningspersonalet 
• En fra andre tilsatte 
• To fra foreldrerådet(velges av arbeidsutvalget) 
• To elever 
• To fra kommunen, hvorav den ene skal være rektor 

• Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men har ingen 
beslutningsrett. 

• Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i 
skolesamfunnet. Dersom sakene er taushetsbelagte skal ikke elevene delta. 

 

• Saker kan være; 
• Gjennomgang av skolens virksomhetsplan 
• Samarbeid hjem skole 
• Budsjettarbeid 
• Fag og timefordeling 
• Fritidstiltak 
• Planer for ombygging 
• Verne og helsetiltak 

SKOLEMILJØUTVALG 
• Opplæringsloven §9a sier at det skal opprettes et skolemiljøutvalg. 

 
• Skolemiljøutvalget skal ivareta elevenes fysiske og psykiske skolemiljø 

 
• Ved Sokndal skole er det samarbeidsutvalget som gjøres om til skolemiljøutvalg, når aktuelle 

saker skal behandles. Elever og foreldre skal ha flertall i skolemiljøutvalget, dette gjøres ved 
at foreldrerepresentantene har dobbeltstemme. 

BRUKERUNDERSØKELSE 
• Skolen deltar hvert år på den nettbaserte trivselsundersøkelsen, ELEVINSPEKTØRENE. 

 
• Hvert annet år gjennomfører skolen en egen trivselsundersøkelse blant elever og foreldre. 

EVALUERING 
• Plan for hjem/skole samarbeid evalueres om våren i lærerkollegiet, og årlig på det første møtet 

i FAU om høsten. 



Vedlegg 1 

ÅRSPLAN FOR BARNE- OG MELLOMTRINN 
Tidspunkt Aktivitet Hvem Ansvarlig 

Høsten Minst et sosialt arrangement i gruppa/klassen 
(klassemiljøarbeid) Se del tre i planen, for å få 
ideer. Det anbefales at det i første året legges opp 
til et ekstra sosialt samvær, litt tidlig på høsten 
for å legge grunnlaget for et godt sosialt miljø. 

Elever, foresatte 
og lærere. 

Foreldre- kontaktene 
kaller inn til arr. 

September Foreldremøte i alle grupper/klasser 

Tema: Årshjul, framlegging av 
undervisningsplaner, klassemiljøarbeid, lese og 
skriveopplæringen 

Foresatte og 
lærere 

Kontaktlærer kaller inn 
til møtet 

November Foreldresamtaler,(minst en, av to samtaler i løpet 
av året, skal være med eleven tilstede ) 

Foresatte 
/kontaktlærer/ 
elever 

Kontaktlærer kaller inn 
til samtalen 

Desember Annet hvert år arrangeres det felles 
juleavslutning for barnetrinnet. (2010,12,14osv.) 

Elever, foresatte, 
lærere, rektor 

Fau, arrangerer denne 
festen 

Våren Minst et sosialt arrangement i gruppa/klassen 
(klassemiljøarbeid)  

Elever/Foresatte 
og ev. lærere 

Foreldre-kontaktene 
kaller inn til møtet 

Mars Foreldresamtaler, (minst en, av to samtaler i 
løpet av året, skal være med eleven tilstede) 

Foresatte 
/kontaktlærer/ 
elever 

Kontaktlærer kaller inn 
til samtalen 

April Foreldremøte med valg av foreldrekontakter 

Tema: På neste side finner dere flere ideer til 
temaer for foreldremøtet. 

Foresatte og 
lærere 

Kontaktlærer kaller inn 
til møtet 

April /mai Hjemmebesøk hos nye førsteklassinger Elever, foresatte, 
kontaktlærer 

Adm/ nye kontaklærere 

Mai/juni Besøksdag for nye førsteklassinger, med 
informasjon til foreldrene. 

Foreldrekontakter for høsten velges på denne 
samlingen. (etter hjemmebesøk) 

Elever,foresatte 
lærere adm. 

Adm. kaller inn til 
besøksdagen 

Juni Avslutningsarrangement i alle klasser.  

For 7. klasse arrangeres det en større fest.. 

Elever, foresatte 
og lærere i 
klassen 

Foreldre-kontaktene 
inviterer til denne festen 
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Temaer til foreldremøter: 
 
1.- 4. trinn 

• Kosthold/skolemåltidet/Tannhelse 

• Trafikksikkerhet.(2.klasse) 

• Hjemmearbeid. Hvordan hjelpe barna våre til gode arbeidsvaner? 

• Klassemiljø og mobbing, (Hvert år) 

• Orientering om arbeidsformer, organisering og innhold av skoledagen. (Hvert år) 

• Felles normer/oppdragelse; f. eks leggetid, bursdagsfeiring, elektroniske spill på skolen etc. (1. 
klasse etter behov) 

• Foreldrene som ressurs i skolen. Delta i undervisning, eventuelt komme og fortelle om tema 
de kjenner godt, f. eks sitt yrke, hobbyer, reiseopplevelser  

• Ta livet av myten ”Alle andre får lov” (4. klasse) 
 

5. – 6. trinn 

• Orientering om arbeidsformer, organisering og innhold av skoledagen (Hvert år) 

• Klassemiljø og mobbing, (Hvert år) 

• Helse. Stikkord: Pubertet, slanking, kosthold, skolemåltidet, tannhelse, hygiene og fysisk 
aktivitet. (5. klasse) Helsesøster deltar 

• Leirskole/overnattingstur (6. klasse) 
• Klassetur som avslutning i 7. klasse. Må diskuteres i 6. klasse 
• Foreldrene som ressurs i skolen. Delta i undervisning, eventuelt komme og fortelle om tema 

de kjenner godt, f. eks sitt yrke, hobbyer, reiseopplevelser 
 

7. trinn 

• Overgang mellom- og ungdomstrinn 
• Er det bare vår tenåring som har det vanskelig? Hva skjer fysisk, mentalt og sosialt med 

13 – 14 åringer? Bruk gjerne helsesøster som innleder- Stikkord: motepress, seksuell 
utvikling, fysisk aktivitet, slanking og kommunikasjon. 

• Alkohol, narkotika og tobakk, - ta egne valg. Bruk gjerne politi som innleder 

• Klassemiljø og mobbing. 

• Orientering om arbeidsformer, organisering og innhold av skoledagen 
• Kommunikasjon, snakker vi til eller med våre tenåringer. 
• Elevmedvirkning, på egen undervisning. (Ansvar for egen læring) 
• Demokrati 
• Avslutningsarrangement/tur for å markere slutten på mellomtrinnet. 
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Ideer til organisering av samarbeidet i klassen: 

I tillegg til at det velges foreldrekontakter er det mulig å organisere foreldrene på ulike måter for å 
fordele ansvaret på flere. 

Familiegrupper 

Klassens elever deles inn i faste grupper. Foreldrene til disse elevene utgjør en gruppe som har et 
felles ansvar for at elevene blir godt kjent med hverandre og for at foreldrene blir kjent med 
medelevene til sitt barn. Ofte arrangeres det hjemmebesøk i skoletiden som et ledd i 
klassemiljøutviklingen. Hver familiegruppe kan også ha ansvar for sosiale arrangement på skolen for 
resten av klassen. Alt med tanke på å bygge opp et godt sosialt læringsmiljø rundt eleven. 

En familiegruppe varer gjerne over flere år, og er spesielt anvendelig på småskoletrinnet. 

 

Komiteer  

Alle klassens foreldre deles inn i komiteer som har ansvar for et sosialt arrangement for klassen i løpet 
av året. Komiteen står for planlegging og gjennomføring av opplegget. Tidspunkt og innhold 
bestemmes gjerne i fellesskap på foreldremøtet. På denne måten blir alle foreldre involverte i 
klassemiljøarbeidet og foreldrekontaktene trenger ikke føle at de må gjøre alt. Passer ofte veldig bra på 
mellomtrinnet. 

 

Foreldrekontakter og vararepresentanter har ansvaret 

Foreldrekontaktene består i disse tilfellene av begge foresatte. Disse kan så i samarbeid med, 
vararepresentanter og lærer utgjøre gruppen som planlegger arrangementene. I disse tilfellene tar man 
utgangspunkt i klassens årshjul som vedtatt på foreldremøtet. Foreldrekontaktene står da for den 
praktiske gjennomføringen av arrangementet. 

Forslagene som her er nevnt er bare ideer til hvordan ansvaret kan fordeles. Det er opp til den enkelte 
gruppa/klassen hvordan de vil gjøre det. Vær kreative, så finner dere mange spennende måter å jobbe 
på. 
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Vedlegg 2 

ÅRSPLAN FOR UNGDOMSTRINN 
Tidspunk Aktiviteter 

Foreldremøter på 
hvert årstrinn 

 

 

September 

I slutten av september avholdes det foreldremøter på alle trinn, der det gis informasjon, og 
årets aktiviteter på trinnet gjennomgås. 

• På 8.trinn er psykiatritjenesten med på møtet og orienterer om sin tjeneste. 
• På 9.trinn er lærer for mat og helse med og informerer omm opplegg i faget. 
• På 10.trinn er rådgiver med og informerer om opplegg frem mot videregående 

skole. 
 

Helsesøster kan være med på foreldremøter, og snakke bl.a. om natteravnsordning.  

Konferanser 

Oktober 

I oktober avholdes det foreldrekonferanser på alle trinn. Elev og foreldre møter sammen. 
• På 8.trinner dette en samtale mellom hjem og kontaktlærer. 
• På 9.og 10.trinn kan hjemmet i tillegg til kontaktlærer også velge å ha samtale med 

lærere i skriftlige fag (norsk, engelsk og matematikk) 
Foreldremøte 

Desember/Januar 

På 10.trinn er det foreldremøte der rådgiver informerer om videregående skolegang. 

Konferanser 

Januar/Februar 

Foreldrekonferanser på 8.trinn, der elev og foreldre samtaler med kontaktlærer, i tillegg kan 
de og få samtale med lærer i skriftlige fag (norsk, engelsk, matematikk) 

Konferanser 

Februar/Mars 

• 9. og 10. trinn har konferanse for foreldre og elever med kontaktlærer. 

Rusforebyggende 
tiltak 

Februar/Mars 

• 9.trinn har rusforebyggende tiltak, ev. med foreldremøte. 
• 10.trinn har rusforebyggende tiltak: KAST MASKEN med påfølgende 

foreldremøte. 
 
 
 

Overgang 
mellomtrinn- 
ungdomstrinn 

April/Mai 

Å ta imot nye elever til neste skoleår: 

• Informasjon fra ungdomstrinnet til elevene i 7.klasse. 
• Foreldremøte for foreldre til elevene i 7.klasse. 
• Bli kjent opplegg for nye elever. 

 
 
 
 

 


