
 
SKOLENS POSITIVE LOV, 

- forventninger til foresatte 
 

DU er den viktigste rollemodellen i barnets liv. Barnet ditt speiler deg og dine 

verdier, vær derfor bevisst hvilken rollemodell DU vil være. Det du gjør og sier, 

former forståelsen av respekt og empati hos barnet. God folkeskikk er viktig! 

Du som foresatt har hovedansvaret for barnets opplæring, oppdragelse og 

utvikling. 

 

1. Voksenstøtte til skolearbeid. 
  

• Jeg skal gi positiv oppmerksomhet til mitt barns hjemmearbeid, og 
sørger for at leksene blir gjort hver dag. 

• Jeg skal sørge for at mitt barn får nok søvn, frokost før han/hun 
går på skolen, og matpakke til skoledagen. 

• Jeg skal sørge for at mitt barn har gode klær, tilpasset årstidene og 
de aktivitetene skolen legger opp til. 

• Jeg har dialog med skolen angående trivselen til mitt barn.  

• Jeg skal sjekke lekser som er gjort på leksehjelp. Leselekser skal 
gjøres hjemme. 

 
 

2. Jeg bidrar til at barnet mitt lærer seg plikter og ansvar i  
forhold til skolen. 

 

• Jeg skal hjelpe mitt barn med å kontrollere ukeplanen og 
skolesekken, slik at det har med det utstyret som trengs. 

• Jeg skal sette meg inn i skolens regler og støtter mitt barn i å 
overholde og respektere disse. 

• Jeg gir mitt barn oppmuntring og anerkjennelse når det gjør 
positive ting. 

• Jeg hjelper barnet mitt til å bli selvstendig. Lærer det av- og 
påkledning, pakke sekken, holde avtaler og regler, og å følge 
ukeplanen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. Jeg prøver å ha god kontakt med skolen. 
 



• Jeg fremhever det positive ved skolen ovenfor mitt barn.  

• Jeg skal ikke snakke negativt med mitt barn om medelever, deres 
foreldre og skolens ansatte. 

• Jeg skal møte opp på skolens foreldremøter og utviklingssamtaler. 
 

4. Jeg er mitt barns første og viktigste voksenmodell. 
 

• Jeg leser ukeplanen og loggen sammen med barnet mitt, og er 
aktiv i forhold til oppfølging og tilbakemelding til skolen. 

• Jeg skal sørge for at skolearbeidet alltid prioriteres før 
fritidsaktiviteter. 
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Foresattes forventninger til skolen: Redigeres på FAU-møte til høsten 
 

• Skolen skal gi god informasjon om skolens arbeidsmåter. 

• Skolen skal alltid møte meg med velvilje og gi veiledning om 
hvordan jeg kan hjelpe mitt barn. 

• Skolen skal holde oss løpende orientert gjennom loggen. 
 

 
 
 
 

 
 


