Velkommen til skolen!

Du er viktig for ditt barns læring

Engasjer deg!

✄

Still spørsmål!
På foreldremøtet kan du spørre om:
• Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre?
• Hva kan jeg forvente av skolen?

• Hva

kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen
hjemme?
• Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap
og et godt læringsmiljø?

Foreldre teller!

Dine viktigste samarbeidspartnere
Navn

Telefon

E-post

Lærer:
Foreldrekontakt:
Foreldrekontakt:

www.fug.no
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Du kan bidra til ditt
barns læring!
Visste du ...

Visste du ...

• at dine positive holdninger til skolen har stor
betydning for barnets trivsel, motivasjon og
læring? Trivsel er en betingelse for god læring.
• at forventningene til barna, støtte, veiledning og
tilbakemelding i skolearbeidet betyr mer enn de
fleste er klar over?
• at det betyr mye for barna å få vise hva de har
lært og hva de arbeider med?
• at når du hjelper barnet ditt med lekser, er det
viktigere å stille spørsmål enn å ha svar på alt?

•a
 t konferansetimen/utviklingssamtalen er et
viktig møte? Den er en samtale mellom deg og
kontaktlæreren om barnet ditt. Det er lovfestet
at det skal være to slike samtaler hvert skoleår.
• at et godt foreldrefellesskap er til barnas beste?
Engasjer deg i aktiviteter hvor du kan bli bedre
kjent med de andre foreldrene.
• at på foreldremøtene møter du de andre
foreldrene og lærerne? Et godt foreldremøte
preges av aktivitet og dialog.

Slik kan du hjelpe barnet ditt!

Bli foreldrekontakt!

Du kan gi barnet ditt leseglede ved å
• lese eller lytte til bøker sammen med barnet
• fortelle historier, vitser og gåter
• leke med språk og bokstaver

Foreldrene velger hvert år foreldrekontakter blant
foreldre med barn i samme klasse/trinn eller
gruppe. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom
foreldrene og skolen. Foreldrekontakten skal
samarbeide med kontaktlæreren om blant annet
å planlegge og gjennomføre foreldremøtene.

Du kan gi barnet ditt regneglede ved å
• jakte på matematikk i hverdagen sammen med
barnet
• spille spill og leke med tall og figurer
• be barna fortelle hva de har lært, og hva
begrepene betyr

✄

Bruk møtene mellom
hjem og skole!

Vil du vite mer om hvordan du kan bidra til ditt
barns læring? På www.fug.no kan du
lese mer:
– «Gi rom for lesing» – et enkelt lesetrenings
opplegg som motiverer til å lese
–«
 Lesekvarten» – nyttige tips for å stimulere
barnets leseglede og bedre leseferdighetene
– «Foreldre teller» – slik hjelper du ditt barn med
matematikken

Grip sjansen – bli foreldrekontakt!

Du kan lese mer om hvordan du kan engasjere
deg på www.fug.no:
– «Foreldremøter» – her kan du lære mer om hva et
foreldremøte er, lese om hvordan du kan bidra og
få forslag til temaer du kan ta opp.
– «ABC for foreldrekontakter» – tips til nyvalgte
foreldrekontakter
– «Tid for samtale» – hvordan samtalen m
 ellom
foreldre og kontaktlærer kan forberedes og
gjennomføres.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et rådgivende organ for
Kunnskapsdepartementet. FUG skal ivareta foreldrenes interesser
i skolen og arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
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Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Schweigaards gt. 15b, 0191 Oslo.

post@fug.no
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