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Barn fra Sørum og Aurskog Høland som deltok på vandrespillet på Blaker skanse 2013

Forord
Barnehagen og grunnskolen
skal bidra til at alle barn og
unge får realisert sitt potensial
for læring og utvikling. Foresatte og ansatte i barnehage/skole
i Sørum kommune har en felles
interesse av at alle barn og
unge lykkes best mulig i barnehage og skole ut fra sine forutsetninger. Grunnlaget for barns
utvikling legges i hjemmet, og
samarbeidet om barns utvikling
må etableres allerede når barna
er i barnehagealder og følges
videre over i grunnskolen og
helt opp til videregående nivå.
Lovverk, rammeplan og læreplan i barnehage og skole er
helt tydelige på at foresatte
skal ha medvirkning i barne-

hage og skole, de skal ikke
bestemme, men de skal kunne
uttale seg og de skal bli tatt
hensyn til. Samtidig vet en fra
forskning at barn presterer
bedre faglig og utvikler seg
bedre sosialt når det er et godt
samarbeid mellom hjem og
skole. Sørums barn og unge har
derfor alt å vinne på at samarbeidet mellom foresatte og
barnehage/skole foregår på en
positiv måte. Å få satt samarbeidet i system vil kunne bidra
til et godt samarbeidsklima
mellom hjem, barnehage og
skole til beste for våre barn og
unge. En forutsetning for samarbeidet er god kommunikasjon, respekt og anerkjennelse
som igjen vil kunne ha positiv
innvirkning på læringsvilkårene
og læringsmiljøet.

Vennlig hilsen
Marlen Faannessen
kommunalsjef utdanning

BILDEFORKLARINGER
Vandrespillet
I forbindelse med 10-års jubileet til Skansespillet ble
"Unga på Skansen" satt opp for første gang og over
70 unger fra Blaker, Sørumsand og Aurskog deltok.
Gjennom en rekke små scener som utspilte seg på
forskjellige steder på området, fikk publikum en innsikt i hverdagslivet på 17 og 1800-tallet, sett fra barnas ståsted.
Regnbuekoret
Regnbuekoret i Sørum har blitt kalt "Vårens vakreste
eventyr”, og består av alle kommunens 5-åringer, ledet av Cathrine Larsgaard og Øyvind Fossheim. Koret har hvert år konsert i Bingsfosshallen og i 2011
opptrådde de også under VM på ski i Holmenkollen
Regnbuekoret er et prosjekt som hører inn under
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Sørum, som administrativt ligger under Sørum Kulturskole.
Tut & kjør
Det familiedrevne barne- og ungdomsteatret Tut
&Kjør har for tiden 35 dyktige skuespillere i alderen 9
til 18 år. Mange har vært med lenge, et bevis på at
man trives og har det hyggelig i sammen. Med i teateret er også skuespillernes familier, tilsammen 100. I
2013 satt de opp stykket: Rockeulven.
Kulturskolen
Kulturskolen ble opprettet i 1998. Undervisningen
foregår i Nansenbygget på Blaker Skanse, og på skolene på Frogner, Sørumsand og Haugtun.
Kulturskolens undervisningstilbud er i stadig utvikling,
og pr. i dag tilbys undervisning både enkeltvis og i
grupper. Undervisningstilbudet retter seg mot barn og
ungdom i Sørum, og ca. 250 elever benytter seg i dag
av tilbudene innen instrumentalundervisning, kunstverksted, musikkteater, dans, samspill, korps og salg
av tjenester.
Bildet er fra Kultursommerskolen på Blaker skanse
som avholdes uken før skolestart
Bendit Fotballcup
er et samarbeid mellom BAMA og NFF. Fotballturneringene arrangeres over hele landet for barn i aldersgruppen 6-12 år, og involverer over 60 000 deltakere.
Bendit Cup vil i 2014 gjennomføre sin 10.sesong med
nesten 70.000 deltakere. Det ble gjennomført 54 turneringer fordelt over hele landet der i blant på Frogner
Ved siden av økt aktivitetstilbud til barna, skal Bendit
Fotballcup bidra til å fremme en sunnere livsstil med
økt bruk av frukt og grønt.

Fjuk skole

INNLEDNING FRA
KOMMUNALT FORELDREUTVALG
Barns oppvekstforhold er en svært sammensatt affære.
Hjem, barnehage, skole, fritid, andre foresatte, lag og
foreninger sitter med hver sin del av nøkkelen til en
vellykket oppvekst. På mange måter kan man sammenligne det med å bygge et hus. Det hjelper ikke hvor
kompetente snekkeren, elektrikeren og rørleggeren er
hvis de ikke snakker sammen og koordinerer arbeidet. I Kommunalt foreldreutvalg er vi særlig opptatt
av å se helheten i barnas hverdag.
Dette dokumentet er et godt utgangspunkt for å samle
troppene til en aktiv deltagelse i våre barns oppvekst.
Sørum kommune har vedtatt at de skal være best på
barnehage og skole. I kommunalt foreldreutvalg for
barnehage og skole har vi en ikke mindre ambisiøs
målsetning om at foresatte i kommunen skal være landets beste på barn og unge. Utgangspunktet er lagt og
vi ser fram til å sette dette ut i praksis. I en travel
hverdag er det viktig at forholdene legges til rette for
at målsetningene kan etterleves på en håndterbar måte. Dokumentet i seg selv har liten verdi hvis innholdet
ikke lar seg gjennomføre av alle involverte parter. Avslutningsvis må vi heller ikke glemme deltakelse fra den
viktigste aktøren av dem alle, nemlig barna og den
unge selv, eller huseieren hvis vi skal bruke ovenstående eksempel.
Hilsen Alf Risberg på vegne av KFU /FUB Sørum

Full oversikt over lag og foreninger i Sørum
finnes på:
http://www.sorum.kommune.no/lag-ogforeninger.250199.no.html

Skåningsrud skole og ressurssenter

Bakgrunn
Dette styringsdokumentet er
utarbeidet av Sørum barnehagen/skolen i samarbeid med
kommunalt foreldreutvalg for
barnehage (FUB) og skole
(KFU) høsten 2013. Styringsdokumentet er felles for barnehage og skole for å ivareta et
helhetlig opplæringsløp, og skal
være styrende for samarbeid
mellom hjem, barnehage, skole
og skolefritidsordning (SFO) fra
1. mars 2014. Videre skal det
danne utgangspunkt for samarbeid og drøftinger mellom
hjem, barnehage og skole.
Mindre justeringer kan foretas
ved behov. De private barnehagene oppfordres til å ta i bruk
dokumentet.
Begrepsbruk
For å kunne ha et felles dokument gjeldende for samarbeid
mellom hjem, barnehage og
skole har en valgt å forenkle
en del begrepsbruk f. eks. bruk
av begrepet ansatte kan være
ansatte i barnehage eller skole,
begrepet lærer kan være barnehagelærer, lærer i grunnskolen, pedagogisk leder eller
annen ansatt. Begrepet barn
kan være barn i barnehage,
elev i skolen eller ungdom.
Begrepet foresatte er valgt for
å beskrive den eller de som
har ansvaret og omsorgen for
barnet i barnehage eller skole.
Omtale av skolen gjelder også
skolefritidsordningen (SFO).
Ut i fra sammenhengen i dokumentet om barnehage eller
skole skal dette kunne være til
å forstå.
Gjensidige forventninger
-hva foresatte, barn og unge
kan forvente av barnehagene
og skolene i Sørum og hvilke
forventninger barnehagene og
skolene i Sørum har til hjemmet
Rutiner og tips for samarbeidet

-Rutiner for samarbeidet mel-

”Målet for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole er barnas trivsel,
trygghet og læring”

PLATTFORM FOR SAMARBEIDET

Bendit Cup Frogner IL 2013

For å kunne utvikle et godt lærings- og oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at hjem,
barnehage og skole har et felles utgangspunkt for samarbeidet. For å utvikle en best
mulig tillit i samarbeidet skal kontakten og kommunikasjon mellom partene være preget av:

Ansvar

Respekt

Foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen mens
lærerne har ansvaret for
tilrettelegging for læring
og opplæring. Det betyr f.
eks. at foresatte har ansvar
for å følge opp planer,
lekseplaner, lekser og se til
at barn og unge er uthvilt
før det kommer til barnehagen eller skolen. Foresattes forventninger til de
ansatte vil da være at det
skal være lett å følge med
på ukeplan og virksomhetens hjemmeside slik at de
kan oppfylle sin del av ansvaret.

Både foresatte og de ansatte må ha kunnskaper
om hvor viktige de er for
barn og unges utvikling og
læring. Barnehagen og
skolen har et særlig ansvar
for at foresatte får denne
kunnskapen. Barnehagen
og skolen må vise respekt
for foresatte uavhengig av
kulturell eller sosial bakgrunn. Foresatte må på en
respektfull måte vises hvordan de kan samarbeide
med barnehagen og skolen
til beste for barnet eller
den unge.

Åpenhet
De ansatte og foresatte
har et felles ansvar for en
åpen og gjensidig dialog
hvor partene utveksler
informasjon om det som
opptar en. Alle ansatte må
bestrebe seg på å ha en
interessert, åpen, undrende og lyttende holdning til
foresatte. I dialogen bør
alle parter bestrebe seg på
å ta den andres perspektiv.
Barnehagen og skolen må
sørge for åpen og god kommunikasjon og informasjon.

lom hjem, barnehage og skole
-Oppgaver rådsutvalgene i
barnehage og skole har
-Ønsker for hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom
hjem, barnehage og skole
I tillegg gir dokumentet tips til
lenker som omhandler samarbeid mellom hjem, barnehage
og skole

Følgende områder er særlig sentrale å samarbeide om:
Lek, læring og sosialt samspill i barnehagen, samt at samarbeidet skal være basert på gjensidig
informasjon og være fokusert på barnets fremgang og utvikling
Trygghet, trivsel og læringsmiljø
Faglig læring og utvikling

”Det er et mål at foresatte i Sørum opplever at barnehagen og skolen har
en god standard for foresatte samarbeidet.”

Hjemmet kan forvente at barnehagen og skolen:
Utvikling og læringsmiljø
Skaper et godt sosialt miljø som fremmer trivsel, utvikling og læring
Slår ned på enhver form for krenkelser
Sørger for tydelige rammer og strukturer i hverdagen
Respekterer, inkluderer og ser alle barn og foresatte
Gir aksept og anerkjennelse til alle barn
Læring og opplæring
Har høye og realistiske forventninger til barn og unges læring og utvikling, samt elevenes arbeidsinnsats
Holder høy faglig og pedagogisk kvalitet
Tilrettelegger for, ser og følger opp det enkelte barns mestringsgrad og sørger for tilpassede utfordringer i et fellesskap
Gir varierte læringsopplevelser og læringsmetoder som fremmer mestring, motivasjon og ønske om læring
Støtter og veileder foresatte i hvordan engasjere og støtte egne barns faglige og sosiale utvikling
Vurdering for utvikling og læring
Gir fortløpende og konkrete tilbakemeldinger til barnet og foresatte
Gir snarlig tilbakemelding ved eventuell bekymring for faglig og/eller sosial utvikling
Tilbyr minimum to elevsamtaler per skoleår
Tilbyr en utviklingssamtale i året (barnehage) og to utviklingssamtaler i året (grunnskole) og ellers ved behov
Inviterer til minimum to foreldremøter i året
Analyserer og følger opp resultater fra lokale og statlige kartlegginger og kartleggingsprøver, nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter, samt brukerundersøkelser og Elevundersøkelsen
Informasjon og lekser
Sørger for oppdatert og konkret informasjon om årsplaner og uke/periodeplaner
Utarbeider fagplaner, progresjonsplaner og lekseplaner med faglige og sosiale mål, kjennetegn på måloppnåelse innenfor fag og fagområder, og informasjon om aktiviteter og arbeidsoppgaver
Gir lekser som følges opp på skolen

Tut & kjør: Trollmannen fra Oz

Tut & kjør
Rockeulven
2013

Alle elever, foresatte og lærere profiterer på en god samarbeidsrelasjon mellom hjem og skole
(Desforges & Abouchaar, 2003; Hattie, 2009; Stette, 2009).

Barnehagene og skolene i Sørum forventer at foresatte:
Sosial utvikling, trygget og trivsel
Sørger for at barnehagen og skolen har førsteprioritet i hverdagen
Engasjerer seg aktivt i egne barns plass i barnehagen og skolegang
Hjelper egne barn til å få et positivt bilde av barnehage og skole
Snakker med, og følger opp egne barn i forhold til forebygging av krenkelser i form av f. eks mobbing, vold, rasisme og
nettvett
Melder fra til barnehage eller skole ved eventuell mistanke om at barn blir utsatt for krenkelser i form av f. eks. mobbing, vold eller rasisme
Gode rutiner og strukturer i hverdagen
Bidrar til at egne barn utvikler gode rutiner og strukturer i sin hverdag slik at de får rammer til å vise en god arbeidsinnsats
Sørger for at egne barn er uthvilt, møter i tide, er forberedt og har med seg nødvendig utstyr
Har høye forventninger til egne barns innsats og utvikling
Gir rask beskjed ved fravær
Støtter egne barns utvikling og læring
Leser og følger opp informasjon fra barnehage og skole
Viser interesse for egne barns hverdag i barnehage eller skole
Støtter egne barns utvikling og læringsarbeid hjemme
Bidrar til at barnehagen/skolen får nødvendig informasjon for å kunne gi barn og unge et best mulig tilbud
Tar kontakt med barnehagen eller skolen ved eventuell bekymring for egne barns utvikling
Deltar i Foreldre i skolen
Ved behov, søker råd og veiledning om hvordan støtte egne barns faglige og sosiale utvikling
Samarbeid om egne barns utvikling
Samarbeider med barnehagen/skolen om egne barns faglige og sosiale utvikling
Støtter egne barns språk, lese- og regneutvikling uansett hvilke erfaringer du selv har med dette i egen skolegang (se
lenke til tips siste side)
Møter forberedt til utviklingssamtaler og foreldremøter
Viser lojalitet i forhold til inngåtte avtaler, rutiner og regler i barnehage og skole

”Foreldre i skolen”
Foreldre i skolen skal gi foresatte kunnskap og kompetanse om barnehage og skole slik at det blir enklere å involvere seg i egne barns opphold i barnehage og skolegang. I tillegg er Foreldre i skolen en arena
for å bli kjent med andre foresatte. Tilbudet inneholder alt fra informasjon, bli-kjent-aktiviteter, foredrag og drøftinger knyttet til sosial
utvikling og læring. I tillegg informasjon om foresattes plikter og rettigheter i barnehage og skole.
Rammene for foreldreskolen er lagt til 3 - 4 møter / sammenkomster
i løpet av våren og høsten. Noen på kveld og en i forbindelse med
første skoledag.

Vandrespillet Blaker 2013

” I Rammeplanen står det at det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Det er
viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene selv som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn.”

Foresattes medvirkning og medbestemmelse i
barnehagene i Sørum

Både foreldre og barnehagepersonalet må ta samarbeidet
mellom hjem-barnehage på alvor. Begrunnelsen er
mangesidig. Blant annet viser en amerikansk undersøkelse
(National Association for the Education of the Young Children), at det aller viktigste for den pedagogiske kvaliteten i
barnehagen er samarbeid hjem-barnehage.

Regnbuekoret i Holmenkollen under Ski-VM 2011

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet
mellom barnets hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd
og samarbeidsutvalg oppnevnes og praktiseres, er forskjellig fra offentlig og privat barnehage avhengig av eierforhold.
Foreldrerådet består av alle foresatte og det velges vanligvis to eller flere representanter fra hver avdeling som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det er viktig å merke
seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet
skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. (§ 4,
siste avsnitt i Lov om barnehager).

FAU :
I følge loven skal foreldrenes arbeidsutvalg fremme foresattes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foresattegruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Tips til foreldrerådet:
a) Utarbeide vedtekter for arbeidet i FAU – for eksempel etter følgende mal:
- Beskrive FAUs medlemmer og dets mandat
- Beskrive hvordan medlemmene til et FAU blir valgt
- Beskrive hva som skal være FAUs oppgaver
- Oppgi antall møter gjennom et barnehageår
- Om taushetsplikt
- Om vedtektsendringer
b) Lage møteplan med temaer for det enkelte barnehageår
c) Avklare om foreldrerådet skal ha ansvar for arrangement i løpet av barnehageåret for barn og foresatte, og eventuelt
hvilke
d) Avklare type medvirkning med foresatte
Samarbeidsutvalg (SU)
SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Tips til samarbeidsutvalget:
a) Definere hva utvalget legger i ”samarbeid” og innhold i et reelt samarbeid.
b) Avklare områder for samarbeid
c) Avklare hvilke områder barnehagepersonalet skal håndtere og hvilke områder foreldrene skal håndtere
d) Sikre at medlemmer i SU representerer mangfoldet i barnehagen
e) Konflikthåndtering; diskutere hvordan en kan håndtere eventuell uenighet mellom hjem og barnehage
For videre tips og ideer til samarbeidet se www.fubhg.no

Foresattes medvirkning og medbestemmelse i
skolene i Sørum
Foreldrekontakter skole
Hver klasse skal ha minst to foreldrekontakter
Foreldrekontakter velges på vårens foreldremøte
En av foreldrekontaktene skal være medlem i FAU
Etter vårens valg avholdes et samarbeidsmøte mellom foreldrekontakter og lærer, FAU leder og ledelse. På dette møtet
lages et årshjul med datoer for foreldremøter og ulike fellesaktiviteter.

Tips til oppgaver tillagt foreldrekontakter
Planlegge innhold og organisering av foreldremøtene i samarbeid med lærer/leder
Koordinere eventuelle vennskapsgrupper og felles aktiviteter for barn og foresatte for å styrke det sosiale miljøet
Sørge for god kontakt med alle foresatte i klassen/gruppen og videreformidle deres ideer og synspunkter til rette instanser
Ta kontakt med nye foresatte og bidra med informasjon, samt invitere inn i fellesskapet
Legge fram saker som FAU vil høre foresattes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøtet
Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver
Se for øvrig hefte fra www.fug.no om arbeidsoppgaver for foreldrekontakter

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Skolemiljøutvalget (SMU)

Foreldrerådet består av alle foresatte
som har barn ved den enkelte skole.
FAU skal nedsettes ved alle skoler og
er et utvalg for foreldrerådet
Er hjemlet i opplæringsloven som et
samarbeidsorgan for foresatte og
skolen
Består av en foreldrekontakt fra hver
klasse, men kan også være sammensatt på andre måter jf. punkt over

Hensikten med skolemiljøutvalget er å
sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt
skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til
dette. Elevene, foresatte, skolen, ansatte i skolen og en representant fra
kommunen skal være representert.
Foresatte og elever skal til sammen ha
flertall i SMU.

FAU skal
Fremme foresattes fellesinteresser
Medvirke til at foresatte tar aktivt del i
arbeidet for å skape et godt læringsmiljø
Bidra til et godt samarbeid mellom
hjem og skole
Legge til rette for positiv utvikling hos
barna og unge
Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Samarbeidsutvalget (SU)
SU er barnehagens og skolens øverste
rådgivende organ, og her er alle partene i skolen representert: elever i skole,
tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter. Virksomhetsleder
har møte- og uttalerett og fungerer
som sekretær. SU har rett til å uttale
seg i alle saker som gjelder skolen.
SU kan uttale seg om følgende:
Forslag til budsjett
Virksomhets- og utviklingsplaner for
skolen
Plan for hjem- og skolesamarbeidet
Vurdering for læring og kvalitetsarbeid
Planer for ombygging og vedlikehold
av skoleanleggene
Skolens informasjonsvirksomhet
Skoleskyss
Trafikkforhold og hvordan skoleveien
kan sikres
Reglement for orden og oppførsel

Kommunale foreldreutvalg i
barnehage og skole (FUB og
KFU)
Sørum kommunale foreldreutvalg i
henholdsvis barnehage (FUB) og skole (KFU) er fellesorgan for alle foresatte med barn og unge i barnehagene og skolene og består av en representant fra hver skoles FAU og valgte
foresatte i FUB.
FUB og KFU skal:
Ivareta foresattes interesser i barnehage- eller skolesammenheng og
sikre barn og unge et best mulig tilbud
Engasjere seg i saker av felles interesse for barnehagene eller skolene i
kommunen
Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foresatte, barnehage/
skole, kommunen og politiske beslutningsorgan i kommunen
Være en pådriver i utviklingen av
barnehage- og skoletilbudet i Sørum
Bidra til økt foresatte engasjement
Drive informasjonsarbeid og bidra til
erfaringsutveksling og foresatte samarbeid mellom barnehagene og
grunnskolene i kommunen
Bidra til opplæring av foreldre i FAU
slik at de kan ivareta sine oppgaver
best mulig

INFORMASJON OG
KOMMUNIKASJON
– Digital informasjon fra skole og barnehage
Alle foresatte skal gis mulighet til informasjon om barnehagen og skolen via e-post, hjemmeside eller en
læringsplattform. Alle foresatte anbefales å opprette
digipost.
– Informasjon via e-post, periodeplan og lekser
Følgende finnes tilgjengelig for alle foresatte på barnehagens/skolens hjemmeside eller læringsplattform
Periodeplaner, fagplaner, mål for opplæringen og aktiviteter
Behov for utstyr til aktiviteter som må følges opp av
foresatte
Foresatte kan be om en papirversjon av periodeplaner
– Informasjon på barnehagens og skolens hjemmesider
Plikter og rettigheter for barnets opphold i barnehage
og skole
Ferie- og fridager og rutiner for å søke om permisjon
fra opplæringen
Årshjul for sosiale og faglige aktiviteter, utviklingssamtaler og foreldremøter
Kontaktinformasjon
Råd og utvalg
Barnehagen og skolens satsingsområder og resultatutvikling

NYTTIGE LENKER:
Foreldreutvalget i barnehagen (FUB)
www.fubhg.no
Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG)
www.fug.no
www.utdanningsdirektoratet.no
Temahefte Hjem og skolesamarbeid Respekt
http://laringsmiljosenteret.uis.no/
getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Respekt/
Respekt_temahefte_03_Samarbeid.pdf
Overgang mellom barnehage og skole
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/
Skolestart_brosjyre.pdf
Hvordan kan jeg hjelpe til med leksene?
(FUG)
http://www.fug.no/stoett-barnetditt.144725.no.html
Kultursommerskolen i Sørum 2013

Når foresatte engasjerer seg og blir involvert i skolens aktiviteter, får de bedre innsikt i skolen og
det som foregår der. De utvikler positive holdninger til skolen, respekterer lærerne mer, forstår
mer hva som forventes av dem og hvordan de selv kan bidra til faglig og sosial utvikling for egne
barn (Epstein, 2001). Når foresatte involverer seg i barnas skolegang, gjør elevene det bedre faglig sett sammenlignet med om de ikke engasjerte seg (Epstein, 2001; KD, 2008).

