Sammen om læring
Foreldrebrosjyre for Skien grunnskole

Forord
Alle foreldre er viktige for egne barns
læring og utvikling. Skolen skal møte
alle foreldre med respekt og har
hovedansvaret for å etablere et likeverdig
samarbeid med hjemmet. Når foreldre
og skole formidler de samme positive
forventningene, stimulerer det elevens
trivsel og læring.
Læring kommer ikke av seg selv, men krever aktiv
innsats av den enkelte elev. Foreldre og skolen må
sammen støtte den enkelte elev i dette arbeidet.
Skolen skal bidra til å utvikle hele mennesket
og har det faglige og pedagogiske ansvaret
for barnets læring. Gode læringsresultater for
den enkelte innebærer utvikling av kunnskap,
kompetanse, verdier og holdninger.
For å få til et godt samarbeid mellom hjem og
skole, er det viktig at foreldrene opplever reell
medbestemmelse og medvirkning. Det er god
grunn til å tro at større medvirkning skaper
større engasjement. Gjennom utviklings
sam
taler (foreldresamtaler), foreldremøter,
ut
valg og annen kontakt med skolen, gis
foreldre mulighet til å delta og å påvirke.
Skien kommune er en aktiv skoleeier med
fokus på kvalitetsutvikling og resultat
for
bedring. Denne brosjyren er ment som
infor
masjon og støtte for foreldre. Hjem
og skole har ulike roller i barnets utvikling,
og det er viktig at forventninger og plikter
blir kommunisert. Samarbeidet mellom
hjem og skole er et gjensidig ansvar, men
skolen skal ta initiativ til og legge til rette
for samarbeidet.
Kommunalsjef Oppvekst
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Hva skal elevene lære?

Læreplanverket for Kunnskapsløftet – 20
Hele opplæringen, fra elevene starter på 1. trinn til de er
ferdige i videregående skole, styres av Læreplanverket for
Kunnskapsløftet – 20. Denne blir kalt LK20 og består av 3 deler:
Overordnet del beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i
hele grunnopplæringen. Overordnet del består av innledning, formålsparagraf
og de tre kapitlene:
1. Opplæringens verdigrunnlag
2. Prinsipper for læring, utvikling og danning
3. Prinsipper for skolens praksis.
Fag- og timefordelingen viser hvilke fag elevene skal ha undervisning i og i
hvilket omfang.
Læreplanene for fag beskriver opplæringen i det enkelte fag. Disse setter
rammene for innhold, kompetansemål og vurdering i fagene.
Du kan se hva læreplanverket inneholder på www.udir.no

Kompetansemål
All opplæring skal skje etter kompe
tanse
mål. I læreplanverket finner vi
kompetansemålene elevene vurderes i
etter de ulike årstrinnene i grunnskolen.
Eksempel på et kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- bruke fagspråk om setningsoppbygning
og bøying av verb, substantiv og adjektiv i
samtaler om språk og om egne og andres
tekster
(Kompetansemål i norsk etter 4. årstrinn)
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Strategisk plan for
Oppvekst 2013-2023
Planen har føringer for arbeidet i en tiårs
periode for kommunalområdet Oppvekst.
Hovedmålet for dette arbeidet er at «90%
av alle ungdommer i Skien har fullført
videregående skole innen rettighetstid».

Deler av dette arbeidet blir presentert
gjennom temaer på foreldre
møter slik
oversikten viser:
1. årstrinn: Leseopplæring og
Utviklende læring
2. årstrinn: Lekser + digitale vaner
3. årstrinn: Læringsmiljø
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8. årstrinn: Matematikk på
ungdomstrinnet
9. årstrinn: Psykisk helse
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90% av alle ungdommer i Skien har fullført
videregående skole innen rettighetstid
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Et godt læringsmiljø
er avgjørende for å
forhindre mobbing
En god skole er ikke nødvendigvis en
problemfri skole. Det kan oppstå krangler,
konflikter og problemer når mange barn
og unge er samlet i et fellesskap. Dette er
noe alle kan oppleve i løpet av et skoleliv.
Hvordan en konflikt løses er viktig for at
alle skal ha det bra.
Både hjem og skole må ha fokus på å
skape vennskap og gode verdier hos
barn og unge. Toleranse, snillhet og yd
mykhet er gode hjelpemidler når du skal
få venner og være en del av et fellesskap.
Det er viktig å skille mellom konflikter
og mobbing. Mobbing er gjentatt negativ
eller «ondsinnet» atferd rettet mot noen
som har vanskelig for å forsvare seg. De

involverte i en mobbesak er i et ujevnt
styrkeforhold.
Å bli mobbet er svært alvorlig og kan være
skadelig for den det gjelder. Skolene i
Skien har nulltoleranse for mobbing.
Foreldre må oppleve at de blir tatt på
alvor dersom deres barn ikke har det bra
på skolen.
Opplæringslovens kapittel 9A omhandler
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.
Dersom det avdekkes krenkende ord eller
handlinger som mobbing, diskriminering,
vold eller rasisme, skal det alltid tas på
alvor og undersøkes. Alle kommunale
grunnskoler i Skien følger kommunale
rutiner og prosedyrer for arbeid med å
ivareta elevers rett til et godt skolemiljø.
Mer info på skien.kommune.no/mobbing

Hva kan hjemmet gjøre
for å bidra til et godt læringsmiljø?
• Snakk positivt om skole og læring i barn og unges påhør – spill på lag.
• Vær tydelige og gode voksenmodeller – barn etterlikner ofte voksnes
adferd.
• Hjelp barna og de unge til å utvikle gode regler for samhandling
(«vanlig folkeskikk»).
• Vær kjent med og følg skolens regelverk og rutiner.
• Snakk med barn og unge om trivsel på skolen, om venner, om friminutt
og om skolevei.
• Ta kontakt med skolen om det er noe som bør snakkes om, diskuteres
eller avklares.
• Informer skolen om saker som berører den enkeltes læring og
sosiale utvikling.
• Jobb aktivt for et inkluderende og positivt miljø på fritiden og på skolen.
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Lesing

Å kunne lese er viktig for å tilegne seg
kunnskap i fag og for å kunne delta i
et tekstbasert samfunnsliv. Lese
opp
læringen i Skien kommune er gjennom
gående fra 1.-10. årstrinn og det startes
et systematisk språkarbeid allerede i
barnehagen. Den første leseopplæringen
handler om å lære å lese (avkoding).
Den andre leseopplæringen handler om
å lese for å lære (forståelse). Målet er
at den enkelte elev både skal oppleve
glede og motivasjon for lesing og at de
skal tilegne seg strategier de kan ta i bruk
i møte med nye og ukjente tekster.
Gjennom systematiske observasjoner,
nasjonale kartlegginger og prøver følger
skolen elevenes leseutvikling, gir tilbake
meldinger til elever og foresatte og vei
leder elevene videre i leseutviklingen.

Å skrive seg til lesing med talestøtte (STL+)
er en del av begynneropplæringen. Dette
er en metode hvor elevene bruker digitale
verktøy til å skrive bokstaver, ord og
setninger tidlig i leseopplæringen. Gjenn
om talestøtten får elevene umiddel
bar
tilbakemelding på språklyder, ord og
setninger de formulerer. På denne måten
skriver elevene seg til lesing.
Lesing kan både være opplevelse og
læring for elevene. Elever og foreldre
kan forvente at skolen gir spesifikke
leseoppdrag/lesebestillinger til de
tekstene som skal leses. Når eleven
arbeider med tekster hjemme og
foreldrene skal følge opp, er det dermed
viktig at oppdraget/bestillingen følges.

Hver skole har sin egen leseplan. Den
beskriver hvordan skolen arbeider med
lesing på alle trinn.
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Slik kan du hjelpe
barnet/ungdommen med lesing
• snakk positivt om lesing
• vær et godt eksempel – les selv
• hjelp barn og unge med å finne litteratur og lesestoff som er motiverende
å lese – bibliotekene er nyttige å bruke.
• les høyt for/sammen med barn og unge
• alle barn og unge bør trene på høytlesing – vær en lytter til barnets lesing
• snakk mye sammen – å snakke utvider ordforrådet
• lær barnet til å stille spørsmål, reflektere over og samtale om bøker,
film og opplevelser

Før lesing
• gjør deg kjent med lesebestillingen/-oppdraget som er gitt
• be barnet/ungdommen fortelle hva de vet om emnet
• for å få et overblikk over hva teksten handler om – se på bilder, overskrifter,
diagrammer, sammendrag ol.
• let etter vanskelige ord og begreper som bør forklares
• etterspør hvordan barnet/ungdommen skal være aktiv under lesingen –
skrive notater, gjenfortelle, nøkkelord,…

Etter lesingen
•
•
•
•

snakk om hva teksten handlet om
bruk bestillingen/oppdraget for lesingen som grunnlag for oppfølgingen
still spørsmål der svarene står direkte i teksten
still spørsmål hvor barnet/ungdommen må lete og kombinere informasjon
fra flere steder i teksten for å finne svaret
• still spørsmål hvor barnet/ungdommen må tenke selv for å finne svaret
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Matematikk

I faget matematikk skal elevene utvikle og forbedre sine matematiske ferdigheter.
Regning er en av disse ferdighetene. Denne er viktig at eleven kan benytte i andre fag
og sammenhenger også. Elevenes læring blir fulgt gjennom lærerens systematiske
observasjoner, statlige kartleggingsprøver og nasjonale prøver.

Slik kan du hjelpe
barnet/ungdommen med matematikk
• vise interesse, etterspørre innsats og gi positiv støtte, uavhengig av om
dere selv kan lite eller mye
• ha en positiv holdning til matematikk og til det som læres på skolen
• be barnet/ungdommen fortelle hvordan de tenker
• bruk matematikk i hverdagen der det er naturlig – oppskrifter, penger,
målinger, m.m.
• spør om det er noen ord og begreper som er vanskelige å forstå og hjelp til
med å finne ut hva de betyr
• se om oppgaven kan løses ved hjelp av tegning og/eller praktiske
eksempler
• prøv å gi hint om mulige løsninger
• ikke gi svaret for raskt, men still spørsmål og gi tid til å tenke og komme
med egne forslag
• oppfordre til ikke å gi opp med en gang noe er vanskelig – av og til må man
gjøre flere forsøk
• bruk eksempler fra ulike læremidler som støtte
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Utviklende læring

Utviklende læring er innfallsvinkelen Tips for
skolene i Skien kommune bruker i den problemløsningsoppgaver
begynnende matematikkopplæringen. I
1. Se etter et mønster
denne tilnærmingen er elevens observa
2. Lag en systematisk tabell
sjon, analyse og logiske tenking sentralt.
3. Lag en visualisering
nfallsvinkelen
skolene
i Skien
kommune
bruker i den begynnende
Det å finne
svaret på
en utfordring
er bare
4. Gjett og sjekk
en
del
av
løsningen.
Like
viktig
for
lærin
n. I denne tilnærmingen er elevenes observasjoner,
analyser og
5. Løs en del av problemet
gen er å kunne forstå og begrunne svaret.
6. Arbeid
baklengs
. Det å finne
svaret
påvedenkomme
utfordring
er bare
en del
av løsningen. Like
Elevene
lærer
med forslag,
7. Tenk på et tilsvarende problem
teste ut
og lære
av det Elevene
man
kunne forstå
ogforslaget
begrunne
svaret.
lærer ved komme med
8. Forenkle problemet
eventuelt har gjort feil. Opplæringen ut
EndreOpplæringen
angrepsmåte
et og lære av det man eventuelt har gjort9.feil.
utvikler
vikler også elevenes kreativitet, interesse
t, interesse
motivasjon
for matematikkfaget.
og og
motivasjon
for matematikkfaget.

e læring
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Vurdering

Elever skal fra 1. årstrinn få vurdert og
begrunnet kompetansen sin i både fag,
orden og oppførsel. Kompetansemålene
i læreplanen er grunnlaget for vurdering
i fag. Skolens ordensreglement er grunn
lag for vurdering i orden og oppførsel. Fra
8. årstrinn vil denne vurderingen også gis
med karakterer.

av vurderingsarbeidet. Egenvurderingen
skal gi elevene innsikt i hva de skal lære,
hva de mestrer og hvordan de lærer.
Elevene får gjennom dette muligheten
til å overvåke egen læring. Minst en
gang hvert halvår skal det gjennomføres
dialog mellom hjem og skole om elevens
faglige og sosiale utvikling.

Elever skal få vite hva som vektlegges i
vurderingen og få informasjon om hva
de må mestre for å bli bedre i faget.
Elevers egenvurdering inngår som en del

Sluttvurdering uttrykkes i stand
punkt
karakterer og eksamenskarakterer etter
endt opplæring.
Se mer om vurdering: udir.no

Generelle råd og tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snakk sammen om hvordan man lærer best og mest effektivt
ha avtaler og enighet om hvor og når hjemmearbeid skal utføres
vær engasjert i barn og unges læring
følg med på ukeplan, arbeidsplan og informasjon fra skolen
vær orientert om hvilke mål som er satt opp og hvilke temaer det
arbeides med
ikke overta arbeidet, men gi støtte, hjelp og veiledning
ha realistiske krav og forventninger til ditt barns innsats og resultater
fokuser på mestring og fremgang
ta kontakt med skolen om du har spørsmål til de ulike fagene
følg opp tilbakemeldinger fra skolen
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Bedre tverrfaglig
innsats - BTI
BTI er en samarbeidsmodell som be
nyttes i arbeidet med barn og unge det
knyttes bekymringer til. Om skolen får en
bekymring, følges en handlingsveileder
der de foresatte involveres fra et tidlig
tidspunkt. God informasjonsflyt, doku
mentasjon og samordning av tjenester
vektlegges.
Stafettloggen er en elektronisk logg som
strukturerer saksgangen når en bekymring
har opp
stått. Loggen er elevens logg.
Loggen skrives i møtene og alle involverte,
også foreldre, har lesetilgang. Alle tiltak,
målsettinger, avtaler, ansvarlige personer
og frister dokumenteres i loggen. Dette
for å hindre oppfølgingsbrudd og for å gi
god dokumentasjon om igangsatte tiltak
og vurdering av disse. Loggen avsluttes
når bekymringen ikke lenger er tilstede.
Om dere som foreldre har en bekymring
rundt eget barn og ønsker at det skal
opprettes en logg - ta kontakt med skolen
om dette.
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Bedre tverrfaglig
innsats
En samarbeidsmodell
• tydeliggjør ansvar

En handlingsveileder
• lik saksgang kjent av alle
• forutsigbarhet og trygghet

En elektronisk logg
• holder oversikten på gjennomførte
og igangsatte tiltak og frister
• lett tilgjengelig informasjon
• unngår brudd i oppfølging i
tiltakene spesielt ved overganger

Forventninger

Forventninger

For å utvikle et godt miljø for læring og trivsel må både elever, foreldre
og skole jobbe sammen for å nå målet og bidra på best mulig måte. Alle
har ulike oppgaver og forventninger knyttet til seg.

For å utvikle et godt miljø for læring og trivsel må både elever, foreldre
og skole jobbe sammen for å nå målet og bidra på best mulig måte.
Alle har ulike oppgaver og forventninger knyttet til seg.

14
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Foreldrene kan forvente at skolen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har god kvalitet på opplæringen
ser den enkelte elevs behov og muligheter
har dyktige ledere og lærere som bidrar til utvikling
legger til rette for god og jevnlig kontakt med hjemmene
legger til rette for elevmedvirkning
gir jevnlig tilbakemelding og motiverer for videre faglig og sosial utvikling
jobber systematisk for et godt læringsmiljø
jobber systematisk med fag
klargjør skolens mål, innhold og arbeidsformer
tydeliggjør hva forventningene til foresatte innebærer
vurderer seg selv og jobber kontinuerlig for å bli bedre

Skolen kan forvente at eleven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viser arbeidsinnsats i timene
følger opp hjemmearbeidet
lytter til lærerens tilbakemeldinger og råd om videre utvikling
er høflig og bruker passende språkbruk
har respekt for barn og voksne
bidrar til et inkluderende og positivt miljø
har orden i skolesakene sine
kommer presis til timene
respekterer skolens ordensregler forøvrig

Skolen kan forvente at foresatte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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engasjerer seg i elevens læring og læringsmiljø
følger opp og bistår hjemmearbeidet
tar kontakt med skolen ved behov
bidrar til et godt og konstruktivt hjem-skole-samarbeid i forhold til eget barn og til
fellesskapet
møter opp til avtalte møtetidspunkter
hjelper til med å holde orden i elevens skolesaker
snakker positivt om skolen og læring
følger med på informasjon som kommer fra skolen
sørger for at barna får tilstrekkelig søvn
sørger for at barna er forberedt, har mat, utstyr og riktig påkledning

På Skien kommunes hjemmesider finner du nødvendige søknadsskjema til f.eks.:
•
•
•
•
•

skoleskyss
skolebytte
permisjon
fritak fra religionspregede aktiviteter
klage på karakter

Se mer: skien.kommune.no

Kommunalområde Oppvekst - Postboks 158 Sentrum, 3701 Skien, Tlf: 35 58 10 00
Besøksadresse: Kongensgate 31

