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HJEM -SKOLE SAMARBEID
Opplæringslovens § 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er
medlemmer.
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek
aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt
samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og
skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Fra Lærerplanen LK20 – prinsipp for skolens praksis:

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra
til å styrke elevenes læring og utvikling…….Skolen har det overordnede ansvaret for å
ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og
foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine
barns skolehverdag.

HJEM -SKOLE SAMARBEID
Opplæringslovens § 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er
medlemmer.

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek
hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes
aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt
læring og utvikling…….. Skolen har det overordnede
samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og
ansvaret
for lokalsamfunnet
å ta initiativet til og tilrettelegge for
skape kontakt mellom
skolen og

samarbeid.

Fra Lærerplanen LK20 – prinsipp for skolens praksis:
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke
elevenes læring og utvikling…….Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og
tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig
informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag.
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Hva kjennetegner et godt FAU?
• Foreldre skal ha medansvar i skolen
• FAU skal:
– fremme fellesinteressene til foreldrene
– medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt
skolemiljø
– bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
– legge til rette for positiv utvikling hos elevene
– skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

03.03.20

5

Hva kjennetegner et godt FAU?

Hvordan skaper vi et god hjem-skolesamarbeid gjennom et sterkt FAU, som
kommer elevene til gode? Del!
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Dokumentlagring og klasselister
Dokumentlagring: KFU har meldt inn ønske om en løsning for lagring av FAUs
dokumenter, og for kommunikasjon fra FAU til foresatte. Tildelingsbrevet sier at
"Utdanningsetaten bes legge til rette for at kommunikasjon og dokumentasjon
mellom medlemmer av FAU på den enkelte skole kan foregå på en egnet, digital
plattform". Utdanningsetaten vil vurdere hvordan behovet kan ivaretas i 2020.
Klasselister: Vi vil i løpet av våren se på etatens praksis når det gjelder utdeling
av klasselister. I den forbindelse vil vi invitere Oslo KFU, til et møte der vi
skisserer ulike løsninger og problemstillinger knyttet til dette arbeidet. Møtet vil
finne sted i april måned.
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Rapportutdrag fra AKSbrukerundersøkelse 2019
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Overordnet innsikt
Overordnet innsikt

Evaluering av AKSbrukerundersøkelse 2019
Om markedet
Studenter

Yrkesaktive

Pensjonister
Konkurrenter

Undersøkelsen ble
sendt til 110 skoler

Svartid på
undersøkelsen
(median)
7m 59s

Undersøkelsen mottok
totalt 16 735 unike
besvarelser
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Opplevelsen av barns trygghet og trivsel i AKS vurderes gjennomgående høyt blant de foresatte,
mens bidraget til faglig utvikling og aktiviteter innen mat og helse er blant de lavest scorede i
brukerundersøkelsen.
Topp 5

Opplevelsen av barns trivsel og trygghet i Aktivitetsskolen vurderes
gjennomgående høyt blant de foresatte, med score på henholdsvis 4,3 og
4,2 poeng.

I hvilken grad opplever du
at AKS gir god nok informasjon om ferieplaner?

4,4

I hvilken grad opplever du at
ditt/dine barn trives i AKS?

4,3

I hvilken grad opplever du at ditt/dine
barn har minst en ansatt i AKS de kjenner
og er trygge på?

4,3

I hvilken grad opplever du at de ansatte
i AKS er imøtekommende overfor deg som ansatt

4,2

Temaområdene «Mat og helse» og «Natur, miljø og bærekraftig utvikling»
scorer lavest av alle parametere i årets brukerundersøkelse, med en score
på henholdsvis 3,3 og 3,4 poeng.

I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn er trygt i AKS?

4,2

Det er imidlertid positivt at selv blant bunn 5 er det ingen spørsmål som
vurderes under «kritisk grense» på 3 poeng. Alle gjennomsnittvurderinger
over 3 er nyanser av tilfredse tilbakemeldinger, mens
gjennomsnittvurderinger under 3 er nyanser av utilfredse tilbakemeldinger.

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn
aktiviteter innen: Grunnleggende ferdigheter?

3,7

I hvilken grad opplever du at AKS
gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter
ditt/dinebarn deltar i?

3,6

I hvilken grad opplever du at AKS bidrar til
ditt/dine barns faglige utvikling?

3,5

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn
aktiviteter innen: Natur, miljø og bærekraftig utvikling?

3,4

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn
aktiviteter innen: Mat og helse?

3,3

Som i forrige undersøkelse havner spørsmålet om AKS sitt bidrag til
barnas faglig utvikling blant de lavest scorede graderingsspørsmålene.
Dette er også blant spørsmålene med høyest variasjon i tilbakemeldingene
fra de foresatte, hvor over halvparten av de foresatte vurderer at AKS i stor
eller svært stor grad bidrar til deres barns faglige utvikling.

Bunn 5
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