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Hensikten med foreldremøtene er å styrke samhold og samarbeid om 
elevenes læringsmiljø og sosiale fellesskap, og om klassenes faglige og 
sosiale prosesser. Foreldremøtet er hovedmøteplassen mellom hjem og 
skole, og foreldrene bør, så langt råd er, føle det som en plikt å være til 
stede. Fravær skal meldes klasselærer eller foreldrerepresentant før møte.

Det bør avholdes to foreldremøter per halvår. Klasselærer har ansvar 
for at foreldremøtene annonseres skriftlig i god tid. Møtene forberedes 
av klasselærer og foreldrerepresentantene, og sammen setter de opp en 
dagsorden. Klassens øvrige faste lærere blir invitert til foreldremøtene 
ved behov. 

Foreldre som ønsker å ta opp en sak på foreldremøtet, tar kontakt med 
klasselærer eller foreldrerepresentant. Saker som gjelder enkeltelever skal 
bare unntaksvis tas opp i foreldremøtene. Lærer kan aldri snakke om 
enkeltbarn og taushetsplikten skal ivaretas. 

Som hovedregel hører informasjon om enkeltelever hjemme i elevs-
amtaler og konferansetimer.

Foreldremøtene ledes av foreldrerepresentant eller klasselærer. På forel-
dremøtene belyses alle fagområder med jevne mellomrom. Andre tema 
på foreldremøtene er blant annet lekser og foreldrenes rolle, barnas og 
ungdommenes fritid, og klassens sosiale liv. Foreldrene oppfordres til å 
ta initiativ til gjennomføring av tiltak som kan styrke det sosiale livet i 
klassen.

 Referatene fra FAU skal være fast punkt på møtene, sammen med 
referater fra andre grupper nedsatt av skolens organer, for eksempel 
julemarkedskomiteen. Julemarkedsrepresentantene informerer om jule-

markedsaktivitetene når det er aktuelt. 

På første foreldremøte om høsten gjennomgås ordensregler og  
reglement på skolen og det informeres om klassens nye lærere. På siste 
foreldremøte før sommerferien velges foreldrerepresentant og vararepre-
sentant til FAU etter godkjent valgprosedyre vedtatt av FAU.

Av og til kan det være aktuelt å innkalle til felles foreldremøte for "ere 
klasser eller hele skolen. Informasjon, foredrag eller samtaler kan slik gi 
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rom for videre dialog og kontakt mellom foreldrene og gi økt kom-
petanse om skolens egenart. 

Evaluering av foreldremøtene og ønsker for neste års foreldremøter, 
gjøres av klasselærer og foreldrerepresentant.

Foreldrerepresentant har ansvar for å føre og arkivere referat fra alle 

foreldremøter.

Informasjonsmøte før overgangen til ungdomstrinnet

Det blir hvert år invitert til et informasjonsmøte før overgang fra mel-

lomtrinn til ungdomstrinn.

Foreldremøter i 10. klasse

I 10. klasse skal det holdes et foreldremøte i løpet av september/ okto-
ber og ett til på våren der følgende settes på dagsorden:
Prosedyrer for vurdering, karakterfastsettelse, hvordan søkningen til 
den videregående skole gjennomføres og retten til 4 års videregående 
opplæring.
Søknadsfrist for særskilt opptak: 1. februar.
Søknadsfrist for ordinært opptak: 1. mars.
Yrkesmesser/ åpen dag på videregående skole.
Klagerett – skolen følger den o#entlige klagefristen på 10 dager.

Samtale med kontaktlærer

Det  skal minst to ganger i året være en planlagt og strukturert samtale 
med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider og elevens kompetanse 
i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene 
skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til 
eleven. Når eleven har fylt 12 år har han eller hun rett til å være med i 
samtalen.
Det skal sendes skriftlig melding til foreldre som ikke møter på forel-

dresamtalen, denne skal inneholde:
Varsling om elevens fravær.
Varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i 
fag, orden og oppførsel eller fare for at elevens karakter kan settes ned 
i orden eller oppførsel.

Annen viktig informasjon om eleven.


