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Prosjekt på hjem-skole-samarbeid 
med lærerutdanningene:

Mål: Styrket foreldresamarbeid i grunnskole for å bedre resultater for 

elevene, både faglig og sosialt.

Delmål:  

• Forberede lærere bedre på møtet med foreldrene. 

• Få forståelse av hensikten og begrunnelsen for skole-hjem-samarbeid på 

individ, gruppe- og skolenivå. 

• Få forståelse av hvordan foreldrene med ulik bakgrunn opplever samarbeidet 

med skolen.

• Få forståelse av hva som gjør at foreldre involverer/ikke involverer seg. 

• Praktiske tips til samarbeidet med foreldrene. 

• Dempe praksissjokket/redusere turnover.



Direkte kobling mellom FUG og FAUene:

Mål: Styrket foreldresamarbeid i grunnskole for å bedre 

resultater for elevene, både faglig og sosialt.

Delmål:

• Forberede og hjelpe FAUene til å løse sine oppgaver på 

en best mulig måte

• Informasjon om rettigheter og plikter i samarbeidet hjem-

skole

• Få forståelse av hensikten og begrunnelsen for skole-

hjem-samarbeid på individ, gruppe- og skolenivå.
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• Få forståelse av hvordan foreldrene med ulik 

bakgrunn opplever samarbeidet med skolen.

• Få forståelse av hva som gjør at foreldre 

involverer/ikke involverer seg.

• Praktiske tips til samarbeidet med foreldrene.

• Merverdi for skolene gjennom at foreldrene blir 

bevisste på hvor viktige de er i barnas hverdag, og 

at samarbeid er en avgjørende faktor for å lykkes 

med opplæringen

• Samarbeid med Udir om felles informasjonskanal.
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FUGs utfordring: 

• Den typiske 

foreldrerepresentanten i norsk 

skole: ”Valgt mot sin vilje til et 

verv hun ikke fikk vite noe om”
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Aktuelle politiske saker: 

Tidlig innsats meldingen:

• Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig

innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole.

• I Stortingsmeldingen "Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen" (2017) var 

fokuset særlig på tidlig innsats i 1. til 4. klasse. Stortingsmeldingen som 

kommer høsten 2019 vil ha bredere fokus.
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I dag har elever med grunnskoleutdannede foreldre 40 prosentpoeng 

lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående skole sammenlignet 

med en elev med foreldre med mastergrad. 

Guttene sliter mest

Spesialundervisningen for dårlig

Et bedre lag rundt barn

https://www.fug.no/alle-foreldre-skal-bli-moett-og-hoert.6143732-

379274.html

https://www.fug.no/fug-skuffet-over-kutt-i-statped.6221524-405090.html

https://www.fug.no/fatale-forslag-som-svekker-elevers-

rettssikkerhet.6141360-379274.html

https://www.fug.no/alle-foreldre-skal-bli-moett-og-hoert.6143732-379274.html
https://www.fug.no/fug-skuffet-over-kutt-i-statped.6221524-405090.html
https://www.fug.no/fatale-forslag-som-svekker-elevers-rettssikkerhet.6141360-379274.html


Sårbarhet
Ett av fem barn gruer seg til å gå på skolen, viser er 

en ny undersøkelse. Flere sier også at de ikke har noen å være 

sammen med på fritiden eller i friminuttene……

(Bærum kommune/NOVA november 2017. 6500 barn 5.-7. trinn i Asker og Bærum)
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Kjernen i opplæringsloven: 

• Eleven skal etter 13 års opplæring kunne si:

”På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt 

meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom 

skolegangen har jeg fått utnyttet evnene mine og jeg har trivdes på 

skolen.” 
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Takk for oppmerksomheten!

www.fug.no
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http://www.fug.no/

