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Hjem - skole samarbeid

Det er et felles prosjekt – elev –hjem – skole

Samarbeid hjem skole er viktig for at eleven skal lykkes med sin 
opplæring



Hjem - skole samarbeid

Forskrift til opplæringslova

§ 20-1.Formålet med foreldresamarbeid

«Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 
§ 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og 
bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt 
foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 
utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som 
mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring».



Fraværsreglementet

Fraværsgrense

• Grensen for fravær i fag er satt til 10 prosent udokumentert fravær. 
Prosenten regnes ut fra årstimetallet som er fastsatt i faget. Hvis du 
har mer fravær i faget enn 10 prosent, får du ikke karakter i faget.

• Dersom du har en vanskelig livssituasjon, kan rektor bestemme at 
grensen går ved 15 prosent. Dette unntaket gjelder svært få elever.



Fraværsreglementet

Elevens ansvar

• Eleven skal avtale planlagt fravær med skolen, og holde skolen 
orientert dersom fravær oppstår. 

• Eleven skal sørge for å levere dokumentasjon etter avtale med skolen, 
slik at skolen blir i stand til å ivareta elevens videre opplæring på best 
mulig måte. 

• Eleven skal melde inn fravær, følge med på sitt registrerte fravær, og 
laste opp dokumentasjon i skoleadministrativt system etter fravær. 



Fraværsreglementet

Foresattes ansvar

• Når eleven er under 18 år er det foresattes ansvar å sørge for at planlagt 
fravær avtales med skolen, og at skolen blir orientert dersom fravær oppstår. 

• Foresatte kan videre dokumentere visse typer fravær. Foresatte må bidra til 
at elever under 18 år går til lege ved sykdom når dokumentasjon fra lege er 
nødvendig, og at dokumentasjon leveres etter avtale med skolen Lov om 
barn og foreldre - § 30 foreldreansvaret. 

• Det er likevel eleven som har ansvaret for registrering av fravær og 
opplasting av dokumentasjon i skoleadministrativt system, også når eleven 
er under 18 år.



Fraværsreglementet

Helse- og velferdsgrunner

• Helsegrunner skal dokumenteres med legeerklæring eller 
dokumentasjon fra annen sakkyndig f.eks. fysioterapeut, tannlege 
psykolog – kan ikke dokumenteres med kun egenmelding eller melding 
fra foreldre eller myndige elever.  

• Velferdsgrunner, bør dokumenteres av person med kompetanse til å 
vurdere fraværsårsaken



Tilgang til VIS for foreldre/foresatte

• Visma In School – VIS

• Egen foreldre/foresatt side – alle har tilgang

• Elever over 18 år gir foreldre/foresatte tilgang



Skolens arbeid med rus

Mål:

• Skolen skal være rusfri

• Elever med rusproblemer skal tilbys hjelp

• Skolen skal jobbe forebyggende

• Elevene skal styrke sine holdninger mot rusmisbruk gjennom 
forebyggende tiltak



Skolens arbeid med rus

• Skolen tar opp bekymringen angående rus med eleven

• Eleven tas umiddelbart ut av undervisningen

• Vurderingssamtale med eleven hvor en fra skolens ledelse er med 

• Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år 

• Samtale med eleven hvor eleven bortvises for resten av dagen

• Melding til barnevern vurderes

• Vurdere om politiet skal kontaktes



Skolens arbeid med rus

Kontaktpersoner og ressurser på 
skolen

• Rektor/ass.rektor

• Avdelingsledere 

• Rådgivere

• Miljøarbeidere

• Helsesykepleier

Utenfor skolen

• Helsestasjon for ungdom

• Politiet

• Barnevernstjenesten i kom.

• Ruskonsulent i kommunen

• Barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP)

• Legevakt/fastlege



Grip de gode anledningene

• Grip gjerne de gode 
anledningene til å snakke 
sammen, slik som under en 
kjøretur i bilen, rundt 
middagsbordet eller når 
rammene ellers ligger til rette for 
det



Rud yrkes- og kulturarena

Nye Rud videregående skole

• 1300 elever (1800 m/ 
voksenopplæring og Fagskolen)

• 310 ansatte

• Samlingssted for kultur-, 
idrettsliv og lokalbefolkningen i 
Bærum



Rud yrkes- og kulturarena

Ny skole, Brobyggeren

• Fase I, oppstart høst 2022

• Fase II, oppstart høst 2024

• Prosjektet ferdig høsten 2026

• Alle elever og ansatte vil bli 
berørt i prosjektperioden

• Mange elever i paviljong eller 
leide lokaler



Foreldremøte Rud vgs. 

• Spørsmål som angår eleven ta 
kontakt med skolen så snart som 
mulig

• Vær aktiv, ha en dialog med 
kontaktlæreren

• Rådgivere er en resurs for elev og 
foresatte

• Sammen skal vi skape en god 
skolehverdag, opplæring og 
samarbeid

• Bruk foreldremøtet godt

• Skolen og dens ansatte er her for 
elever og dere


