
 

 

Lilleaker skole 

 

 

 
SKOLE/HJEM-ERKLÆRING FOR LILLEAKER SKOLE: 

 
 
Lilleaker skole forplikter seg til å : 

• Legge til rette for skole/hjem samarbeid. Gi informasjon om målene i opplæringen og 
hvordan undervisningen er lagt opp. 

• Gi undervisning i samsvar med gjeldende lover og læreplaner. 
• Informerer foresatte om elevenes rettigheter. 
• Legge til rette for gode læringssituasjoner og gode mestringsopplevelser- god tilpasset 

opplæring. 
• Tilby leksehjelp med høy kvalitet i samarbeid med Aktivitetsskolen. 
• Arbeide for at elevene trives og føler seg trygge på skolen, og gi tilbakemelding hvis 

noe har skjedd eller regler ikke blir fulgt. 
• Arbeide holdningsskapende mor mobbing/vold og rasisme, og ha en operativ 

tiltaksplan mot mobbing. 
• Gjennomføre to utviklingssamtaler per år. Gi tilbakemelding om elevenes utvikling 

faglig og sosialt og deres måloppnåelse. Elevene skal som en hovedregel være med på 
samtalene. 

• Gjennomføre to foreldremøter pr. år hvorav et har en felles del for hele trinnet. 
• Gi elevene og foresatte konstruktiv tilbakemelding på skolearbeidet og utvikling, b.la. 

gjennom skriftlig vurdering og to elevsamtaler pr. semester. 
 

De foresatte forplikter seg til å : 
• Bidra til et godt skole/hjem-samarbeid og delta i drøftinger om utviklingen av skolen. 
• Holde seg orientert om- og følge opp barnets skolearbeid og skriftlig vurdering. 
• Bidra aktivt i barnets daglige lesetrening. 
• Informere skolen når barnet ikke har det bra eller forhold av betydning for elevenes 

utvikling på skolen. 
• Støtte opp om skolens holdningsskapende arbeid inkludert elevstandardene – og 

skolens antimobbearbeid. 
• Møte på foreldremøter og utviklingssamtaler. Forberede seg til utviklingssamtaler 

sammen med barnet. 
• Komme på skolens møter som angår barnet og engasjere seg i sosiale tiltak og 

samarbeidsaktiviteter hjem/skole. 
• La kommunikasjonen gå mellom voksne, hvis noe er vanskelig- ikke gjennom barnet. 
• Sørge for at barna kommer på skolen uthvilt og til rett tid og har med seg nødvendig 

mat og utstyr.  
 
 
 


