	
  
Kortfattet sammendrag fra Stormøtet
Astrid Søgnen holdt første innlegg etter at Allan hadde ønsket velkommen.
Astrid påpekte innledningsvis viktigheten av at foreldre kjenner sin egen rolle i forhold til
skolen. Foreldre er eiere og premissgivere og bør hjelpe skolen til å bli bedre for barna. UDE
sin oppgave i dette er å tilrettelegge.
UDE + KFU=SANT! -> nytte begge veier
Skolen må våge å ha mål og ambisjoner, særlig i basisfagene. Grunnleggende ferdigheter!
Foreldre skal forvente planer og oppfølging fra skolen sin. En skal forvente trygge og
mobbefri skoler. Viser til årets gledelige resultater fra elevundersøkelsen.
Vi ønsker en skole som når mål og som inkluderer alle- enkeltelev, grupper, hele skolen.
Oslostandard for skole-hjemsamarbeid på trappene!!
Kjersti Falck understreket viktigheten av begeistring og motivasjon! Det er viktig å snakke
skolen opp.
Hjem-skolesamarbeid er et ikkeeksisterende tema i lærerutdanningen og medfører at
nyutdannede lærere ikke alltid bidrar til god kommunikasjon og den gode elevsamtalen.
Det er viktig for skolens ansatte å bruke foreldrene som tross alt sitter inne med den beste
kunnskapen om eget barn. Det er også viktig at foreldre involveres ved forandringer.
Jarle Sandven, rektor ved Tiurleiken skole har klart det kunststykke å løfte eleven trass i lav
foreldremedvirkning og trass i en foreldregruppe uten kapasitet til å hjelpe med lekser.
DE starta friskt med å legge lista for måloppnåelse høyt og har laget seg sin egen, høye
standard for hva lærerne gjør i klasserommet. Det gis daglige tilbakemeldinger fra lærer til
elev.
En tydelig skole bidrar til økt foreldremedvirkning og et bedre samarbeid!
Anniken Hauglie, skolebyråden stresset viktigheten av å snakke skolen opp for på den måten
å bygge nærmiljøet. Omdømme er viktig for at en skole skal ha full dekning!
Oslostandarden!
Oppsummering:
Det er ingen tvil om at alle er enige i at samarbeid er viktig og barnas læring er det viktigste.
Engasjement er viktig for skolen, elevene og nærmiljøet.
Foreldre må oppmuntres til å bidra den man kan og at et lite bidrag er bedre enn intet. At man
blir tillitsvalgt sender også signaler til barna at man bryr seg og er til å stole på.
Oslostandarden et viktig hjelpemiddel. Kreve informasjon og kvalitet.
Astrid nevnte for meg at de neste år gjerne bidrar med å pushe rektorene slik at vi får bedre
oppmøte!

	
  

