FORELDREUTVALGET
FOR GRUNNOPPLÆRINGEN

Kjære foreldre og foresatte!
Gratulerer med at din sønn eller datter har begynt på videregående skole. Det er en
stor overgang og en ny fase i utdanningsløpet som innebærer mange nye muligheter
og utfordringer.
Vi vil minne deg på at selv om ditt barn har startet på videregående utdanning er du
fortsatt en viktig ressurs for ditt barn. Forskning viser at når foreldre engasjerer seg, blir
elevene mer motiverte og de trives bedre på skolen. Uansett hvilket utdanningsnivå
foreldre har, og hvilken kunnskap foreldre har om skolefagene, er deres interesse for
sin ungdoms skolegang, fag og at foreldre uttrykker positive holdninger til skolen av
stor betydning for ungdommenes motivasjon for læring.
Fra 1. august 2010 er det lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående
skole til det året eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til
elevens faglige og sosiale utvikling. Skolen skal i starten på opplæringsåret på Vgl og
Vg2 invitere til et møte der foreldrene blir informert om skolen, innholdet i opplæringen,
samarbeidet med foreldrene, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.
Foreldrene til elever på Vgl og Vg2 har også rett til minst en planlagt og strukturert
samtale med kontaktlæreren i løpet av første halvår. Samtalen skal handle om hvordan
eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Utviklingen til
eleven i lys av opplæringsloven (~ 1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i
læreplanverket) skal også tas opp. Samtalen skal være toveis, der også dere som
foresatte og deres ungdom, forteller skolen om hvordan eleven ønsker å lære har for
eksempel hun/han noen spesielle behov? Samtalen skal klargjøre hvordan eleven,
skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til
eleven.
-

På FUG sine hjemmesider vil du finne lenker til relevant forskning og eksempler på
hvordan samarbeidet med foreldrene kan organiseres. Her er og eksempler på hva en
samtale kan inneholde og lenker til opplæringslovens generelle del og prinsipper for
opplæringen som det kan være greit for deg som foresatt å kjenne til.
Ditt engasjement og samarbeid med skolen er viktig både for ungdommenes læringsmiljo

og læringsutbytte. Lykke til med et aktivt samarbeid!

Med vennlig hilsen

a

Loveleen Rihel Brenna
LederavFUG
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