
 

HANDLINGSPLAN 

HJEM - SKOLE 
 

Vi ønsker at alle – både foreldre og lærere – blir så godt kjent at terskelen 

for kontakt blir lav 

Tema Tiltak 

Foreldremøter  

 

Det holdes min 2 foreldremøter i skoleåret – august/september og april/mai.  

Klassestyrer og klassekontakter forbereder foreldremøter  i fellesskap. De 

setter opp møteplan med innhold. 

I det første møtet diskuteres en plan for samarbeidet utover skoleåret. 

Det skal ikke holdes foreldremøte for flere klasser samme kveld.  

Klassekontaktene refererer fra arbeidet i FAU. 

Det legges ikke inn foreldremøter i perioden med samtaletimer. 

Samtaletimer Elever og foresatte skal inviteres til min 2 skole-/hjemsamtaler i løpet av 

skoleåret – en høst og en vår. 

Besøk i klassa  Foreldre er velkommen inn i klasserommet.  

De inviteres konkret til skolen minst en gang i året. 

Det er positivt om foreldre blir spurt, og kan melde fra dersom de kan bidra i 

temaer skolen arbeider med både på og utenfor skolen. 

Sosiale aktiviteter Det er ønske om minst to sosiale fellesaktiviteter i året i regi av foreldrene.  

Den en er Ekromdagen, utover forestillingen. Det andre er 17.mai. 

I tillegg er foreldrene velkomne til å arrangere sosiale ativiteter for elevene 

felles eller  i den enkelte klasse. 

Uteskole 

Elevaktiviteter 

Fokus på ”ut-av-klasserommet”-undervisning. 

Læring på andre måter 

Ny 1. klasse Skolen har plan for overgangen fra barnehagen til skolestart. Denne følges i 

samarbeid med barnehagene, og inneholder ”bli kjent”-aktiviteter, 

faddermøte og førskoledag. 

Det arrangeres foreldremøte om våren der det gis  informasjon, og foretas valg 

av klassekontakter. 

Før høstferien gjennomføres ”God skolestart” – et tverrfaglig samarbeid 

mellom fysio-/ergoterapeut, helsesøster, Bvt, PPT og skole. 

Konflikter Det jobbes aktivt med ”Steg for steg” som forebyggende tiltak. Dersom 

konflikter oppstår søkes disse løst gjennom samtale, involvering og samarbeid. 

Det tas raskt kontakt med de foresatte. 

Dersom mobbing avdekkes, iverksettes skolens beredskapsplan mot mobbing 

og vold. 

Skolevurdering Det gjennomføres kartlegging av ferdighetene lesing og regning i 1., 2. og 3. 

klasse. 

5. klasse gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Den nasjonale elevundersøkelsen gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn. På 1.-

4.trinn brukes trivselsundersøkelse fra klassetrivsel.no.  

Faglige resultater danner grunnlaget for: 

 Analyse og drøfting i personalet, drøfting i teamet, samtale med den 

enkelte elev og dennes foresatte der det legges plan for videre arbeid 

og oppfølging. 

Resultatene fra elevundersøkelsen: 

 danner grunnlag for skolens arbeid med læringsmiljøet.  

 Det analyseres og drøftes i personalet, elevråd og FAU.  

 I samarbeid, legges det en plan for videre oppfølging og arbeid.  

Evaluering Handlingsplanen evalueres kontinuerlig og oppgraderes hvert år. 

 

 


