BARNA OG SKOLEN
TRENGER DEG!

Hjemmet er viktig for læring på
skolen
Lek og lær sammen med barnet ditt
• Din støtte betyr mer for barnet enn lærerne.
• Du vet mest om ditt barn og hvordan barnet lærer nye ting – bruk det!
• Du kan sitte sammen med ditt barn når det gjør lekser, også når du
ikke forstår alt. Spør barnet om hva det leser.
• Du kan snakke med barna om hva de har opplevd eller lært på skolen.
• Delta på foreldremøter for å vise ditt barn at du er engasjert i skolen.
• Vær en god rollemodell - vis at du leser og lærer nye ting.

Skap lærelyst hos ditt barn
www.fug.no
gir deg et foreldreperspektiv på
aktuelle skolepolitiske saker

– nysgjerrige barn har ofte mer motivasjon til læring
• Svar på spørsmål som barn stiller, finn svar sammen.
• Gi ros når barna stiller spørsmål og finner svar selv.
• Vis at nysgjerrighet er bra ved å stille spørsmål til barna.

Visste du at
• det står i lovverket at
foreldrene har hovedansvar
for barns oppdragelse og
derfor har medansvar i
skolen?
• alle foreldre har rett til 		
medvirkning i skolen?
• du kan påvirke barnas skolegang gjennom foreldrerådet,
som foreldrekontakt, som
medlem av foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU) og i
samarbeidsutvalget (SU) evt.
driftsstyret?
• skolen skal gi alle elever
tilpasset opplæring?
• elever i grunnskolen som
ikke kan følge den vanlige
opplæringen i skolen, har
rett til morsmålsopplæring
og særskilt norskopplæring?
• elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det
ordinære tilbudet har rett til
spesialundervisning?
Foreldrene må søke om det,
med hjelp fra skolen.
• det skal legges vekt på
samarbeid med foreldrene
om opplæringstilbudet?

Gi barna flere ord
• Ta barna med til biblioteket og snakk med dem om hva ting heter, på
det språket du kan best.
• Les og fortell historier på det språket du kan best.
• Bruk ord som barna allerede kan, i nye situasjoner. Gi ordene ny
mening.

Barn lærer forskjellig
Noen barn lærer best ved
• å se deg gjøre det samme
• å se på bilder
• å høre historier eller bli lest høyt for
• å ta på ting og skrible
• å røre på hele kroppen
Hvordan lærer ditt barn?
Det er viktig at foreldre engasjerer seg i barns læring og deltar på konferansetimer, foreldremøter og andre aktiviteter på skolen. Når foreldre
blir kjent med læreren og andre foreldre, blir det et bedre læringsmiljø for
barna. Når foreldre engasjerer seg:
• Skapes et sterkere nettverk og foreldre kan støtte og hjelpe hverandre.
• Kan man samarbeide om felles regler for barna.
• Blir det bedre sosialt miljø på skolen med mindre mobbing, mindre
bråk og bedre trivsel.
• Får barna mindre fravær og blir mer aktive på skolen.
• Får lærere bedre kunnskap om det enkelte barn og kan gi bedre oppfølging.
• Får barna bedre faglige resultater.
• Fullfører flere videregående skole og tar høyere utdanning.

www.fug.no
er en tjeneste fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).
Her finner du:
• Tips om hvordan du kan bidra i ditt barns læring og engasjere deg
i skolen
• Nyheter og gode eksempler på samarbeid mellom hjem og skole
• Materiell og gode råd for foreldrekontakter og medlemmer i FAU
og SU
• Egne sider for minoritetsspråklige foreldre
• Nyttige lenker til andre nettsider om barn, skole og læring
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Hjem-skole-samarbeid
• Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
• Å gi kunnskap om hvordan et hjem-skole-samarbeid fungerer
• Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
• Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema
som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.
www.fug.no – en nettressurs for foreldre med barn i skolen
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