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KÁRÁŠJOGA SKUVLA/KARASJOK SKOLE 

 
Foreldreansvar - Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre 
 
Generelt: 
Både når foreldre har felles foreldreansvar og når de ikke har det, må det tas hensyn til at 
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. Skolen kan be om dokumentasjon på foreldrerett. 
 

Karasjok skole anser det som viktig at foreldre og skole samarbeider godt og at alle 
avgjørelser skal ivareta barnets beste. 

 
Foresatte med felles foreldreansvar 

Foreldre med felles foreldreansvar har rett til de samme opplysninger fra skolen om barnets 
skolegang og har samme rett til å delta på foreldremøter.  

Den av foreldrene barnet ikke bor fast hos kan henvende seg til skolen og be om løpende 
informasjon. En slik henvendelse vil være generell, det vil si at det ikke er nødvendig å 
henvende seg om informasjon i hvert enkelt tilfelle. Dersom skolen ikke får noen anmodning 
om å gi slik informasjon, behøver skolen heller ikke gi det på eget initiativ.   

Begge foreldre har samme rett til å møte til utviklingssamtaler, og delta på foreldremøter. 
Foreldre kan derimot ikke kreve å få separate utviklingssamtaler. Skolen oppfyller sin plikt 
ved å tilby minst to samtaler i året til foreldrene sett under ett. I praksis kan foreldrene 
velge å komme sammen, eller avtale seg imellom å benytte seg av hver sin konferansetime. 
I de tilfeller hvor bare den ene av foreldrene møter til samtalen, har skolen ikke plikt til å 
sende notat fra samtalen til den andre av foreldrene. 

 
Foresatte som ikke har felles foreldreansvar 
Dersom foreldre ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene 
som ikke har foreldreansvar rett til informasjon om barnets skolegang. Jf. Barneloven § 47. 

Skolens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Skolen plikter ikke å 
holde vedkommende løpende orientert om barnets skolegang. Opplysninger kan nektes gitt 
dersom det kan være til skade for barnet eller om taushetsplikt er til hinder for det.  

Der hvor bare den ene av foreldrene har foreldreansvaret, er det denne personlig som har 
rett til å komme på foreldremøter/konferanser.  Forelder uten foreldreansvar har i 
utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men kan delta hvis den som har 
foreldreansvar gir sitt samtykke.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Ny ektefelle/samboer eller andre nære familiemedlemmer 
Nye samboere/ektefeller eller andre nære familiemedlemmer har ingen formell 
foreldrerolle overfor eleven, og har ikke automatisk rett til opplysninger om eleven eller rett 
til å delta på foreldremøter o.l. uten skriftlig samtykke fra foresatt med foreldreansvar.  
Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme 
foreldremøte, kan likevel hver av dem motsette seg at det også møter en tredje person.  
 
Skolens taushetsplikt er begrenset til opplysninger om personlige forhold, slik at skolen ikke 
er avhengig av samtykkeerklæring for å kunne gi opplysninger av mer generell og praktisk 
karakter, blant annet aktiviteter, rutiner, klær m.m. 
 
Gjeldende lover og retningslinjer: 

Barneloven §47  

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (KD: rundskriv F-036-98) 
 
 
Klageadgang 
Dersom skolen gir foresatt avslag på opplysninger, vil dette begrunnes skriftlig. Foresatt har 
klageadgang på avslag. 
 
Avdeling: Karasjok skole  
e-post:  post.skolen@karasjok.kommune.no 
Postadresse: Postboks 154, 9735 Karasjok.   
 
 
Se skjema «Samtykkeskjema – informasjon om elev» 
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