HANDLINGSPLAN FOR SAMARBEID SKOLE – HJEM
Hegra ungdomsskole.
Samarbeidet mellom hjem og skole er nedfelt/ beskrevet i Opplæringsloven, i forskrift og
læreplanverk. Skolen og foreldrene har gjensidig ansvar for at samarbeid mellom hjem og skole
fungerer godt. Faglig og sosial utvikling av elevene er skole-hjem samarbeidets hensikt. Det er viktig
at foreldrene og skolen har kjennskap til hverandres forventninger i arbeidet om elevenes utvikling.
Denne handlingsplanen beskriver sentrale samarbeidsområder og rutiner for samarbeidet.
1. Kontaktmøter
Kontaktlærer skal minst to ganger i året ha samtale med foreldrene om hvordan eleven fungerer og
trives på skolen.
Ansvarlig: Kontaktlærer
2. Klasseforeldremøter
Det arrangeres 2 klasseforeldremøter i 8. og 9. årstrinn og 1 møte i 1. termin i 10 årstrinn.
I god tid før møtet i 2. termin skal kontaktlærer kontakte klassekontaktene og invitere til samarbeide
om form og innhold i møtet. De tillitsvalgte elevene kan også delta i planleggingsmøtet.
Ansvarlig: Kontaktlærer
Foreldrene kan på eget initiativ innkalle til foreldremøte med eller uten kontaktlærers deltagelse.
Ansvarlig: Klassekontaktene

3. Foreldremøter for klassetrinn/ Storforeldremøte
Skolen innkaller foreldre og elever til følgende orienteringsmøter: Før oppstart ved Hegra
ungdomsskole, ang. skolens tilvalgsfag, ved søknad til videregående skole og temamøter.
Ansvarlig: Rådgiver og Rektor

4. Skriftlig informasjon
Det er viktig at skriftlig informasjon når fram til foreldrene. Der elever har foreldre som bor hver for
seg, plikter skolen å informere begge foreldre dersom foreldrene ber om det.
Aktuell informasjon: Informasjonsskriv om Hegra ungdomsskole ved oppstart 8. klasse,
ukeplaner/arbeidsplaner som foreldrene gjøres kjent med, møteinnkallinger, informasjon om
arrangementer.
Dersom en lærer i teamet mener at vi bør bruke regelmessig tilbakemelding til heimen omkring en
elev, så skal kontaktlærer sørge for at dette gjøres. Ved behov nyttes i tillegg fast avtale møter med
elev/foreldre/foresatte der aktuelle lærere deltar.
Ansvarlig: Rektor, Teamleder og kontaktlærer.

5. Valg av klassekontakt
Ved første samling av 8. klasseforeldrene (våren før oppstart) velges to klassekontakter med
vararepresentanter. Nye klassekontakter for neste år velges på vårens foreldremøte for 9, og 10
klassetrinn.
Ansvarlig: Kontaktlærer

6. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU)
Skolen utarbeider liste over klassekontakter som oversendes leder FAU ved skolestart. FAU og SU
representanter gjøres kjent for tillitsvalgte straks valgene er foretatt.
Ansvarlig: Rektor

