
FORVENTNINGER  OG  SAMSPILL  I SKOLESAMFUNNET.

Hvem Kunnskap og læring Trivsel Fysisk aktivitet og kosthold
Elever Dette syns elevene er viktig;

 Alle fag på skolen er viktige for det er viktig å få en 
god utdannelse

 Lære å ta hensyn til andre og bidra til god trivsel for
alle.

 Lekser, men de må være passe vanskelig og læreren 
må ha gjennomgått hvordan de skal gjøres.

 Bli sett og hørt av de voksne, og få hjelp av både 
lærere og foreldre.

 Lære på forskjellige måter som kan være morsomme 
og spennende.

Dette syns elevene er viktig;
 At alle har noen å være sammen med.
 At ingen blir ertet og plaget av andre på skolen.
 At de voksne viser respekt for elevene og snakker 

hyggelig til dem. Ikke kjefter!
 At skolen arrangerer klubbkvelder og nyttårsball for

elevene.
 At det er rent og i orden på do, og at elevene ikke 

griser til.

Dette syns elevene er viktig;
 At alle klassetrinn har baller, akebrett og annet 

utstyr til bruk i friminuttene.
 At alle elever får frukt.
 At elevene får tilbake ordninga med kantine.
 At de kan spille musikk i spisefriminuttet.
  At det settes opp nett på håndballmål og nett langs 

fotballbanen.
 At det lages for eksempel sykkelløype som kan 

brukes i skoletida.

Lærere Våre viktigste oppgaver er;
 Formidling av kunnskap og tilrettelegging for 

læring.
 Kjenne ståstedet til den enkelte elev og gi tilpasset 

undervisning /opplæring
 Motivere for læring og gi positive tilbakemeldinger 

slik at eleven får lyst til å lære.
 Være tydelig voksen med klare mål for 

læringsarbeidet.
 Være faglig dyktige og oppdatert på læreplaner og 

ulike undervisnings-metoder
Våre forventninger til elever;
 Rette seg etter felles regler i skolesamfunnet
 Gjøre skolearbeidet sitt på best mulig måte
 Bidra positivt til fellesskapet både faglig og sosialt
 Gjøre hjemmearbeid til avtalt tid.
Våre forventninger til foreldre/ foresatte;
 Sørge for at eleven kommer på skolen uthvilt og 

mett, og med klær etter vær.
 Hjelpe barna sine slik at de har skolesakene i orden; 

pennal, bøker, svømmetøy og gym.tøy
 Følge med på elevens ukeplan, følge opp leksearbeid 

og støtte elevene i deres skolearbeid.

Våre viktigste oppgaver er;
 Sikre at alle elever har mulighet til å delta i et 

sosialt fellesskap
 Trene elevene i sosiale ferdigheter
 Være en aktiv lytter som ser det enkelte barn og har 

humor.
  Gi elevgruppen klare rammer.
 Være et godt forbilde for elevene både ved det vi sier

og det vi gjør.

Våre forventninger til elever;
 Vise respekt for medelever og voksne på skolen, og 

dette betyr arbeidsro i alle timer.
 Rydde og holde orden i klasserom og fellesareal.
 Ikke stenge andre elever ute, erte eller slåss.
Våre forventninger til foreldre/ foresatte;
 Fokusere positivt og ikke snakke negativt om 

skolen.
 Ta kontakt hvis deres barn ikke har det bra på 

skolen.
 Delta på sosiale arrangement på skolen.
 Støtte opp om familiegruppeordningen .

Våre viktigste oppgaver er;
 Legge til rette for varierte aktiviteter og leik i utetid

og gym.timer
 Følge opp ” Aksjon skolevei” eller ”aktive barn” med

ulike tiltak på trinnivå.
 Arrangere skogdager, ski- og skøytedager, 

idrettsdager, orientering, ulike ballaktiviteter og 
turneringer.

 Dans i skolegården.
 Fruktordning med oppskjært frukt èn dag per uke.
 Forbud mot godteri i skoletida.

Våre forventninger til elever;
 Møte uthvilt og opplagt på skolen.
 Ha med matpakke hver dag.
 Delta i gym.timer hvis de er friske.
 Hjelpe til med å få til hyggelige spisepauser.
Våre forventninger til foreldre/ foresatte;
 Hjelpe elevene med å huske matpakke hver dag
 Ikke skrive meldinger til elever som vil slipppe gym. 

og svømmetimer. Ta heller problemet opp med 
kontaktlærer



 Gi barna god oppdragelse slik at de kan fungere i et 
fellesskap og lære å ta hensyn til andre.

Foreldre/foresat
te

Foreldre/foresatte skal
 delta aktivt sammen med barna i læringsarbeidet
 bidra til at gode arbeidsvaner innarbeides
 ha jevnlig dialog med skolen i forhold til nivå og 

mengde på skolearbeidet

Skolen forventes å
 tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov 

og forutsetninger
 være tydelig i forhold til hva, hvordan og hvorfor 

man skal lære, og holde foreldre/foresatte informert 
om undervisningsopplegg og -metoder

Elever forventes å
 bidra til et godt læringsmiljø
 akseptere hverandres forskjellige forutsetninger og 

behov
 være flittig og deltakende i undervisningen 

Foreldre/foresatte skal
 generelt opptre vennlig og imøtekommende overfor 

våre barns venner
 ikke snakke negativt om lærere, andre barn eller 

andre barns familier i våre barns nærvær
 ha åpen og trygg dialog med skolen om både positive

og negative forhold
 bidra ved sosiale arrangement på skolen

Skolen forventes å
 ta alle henvendelser på alvor
 se den enkelte elev
 stimulere til sunne verdier – gå foran med et godt 

eksempel
 være inkluderende
 ha en høy miljøprofil som gir elevene god forståelse 

for hvordan man best ivaretar miljøet

Elever forventes å
 oppføre seg ordentlig overfor medelever og lærere
 vise respekt for medelever og skolens ansatte
 bidra til at miljøet på skolen både ute og inne er bra

Foreldre/foresatte skal
 bidra og ta ansvar for at barna både blir glad i og 

får dekt sitt behov for fysisk aktivitet
 legge vekt på at våre barn får sunn og variert kost
 stimulere til at våre barn går til og fra skolen når 

dette er forsvarlig

Skolen forventes å
 gi tilstrekkelig tid og rom til elevenes 

måltidssituasjon
 legge til rette slik at fysisk aktivitet blir en naturlig 

del av skolehverdagen
 vise at fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktig 

gjennom ord og gjerning

Elever forventes å
 være positive til skolens aktiviteter i utetid og 

gymtimer
 respektere at godteri ikke er tillatt på skolen
 bidra til at måltidsstunden oppleves positivt 


