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FORORD
Kjære foresatte ved Østensjø skole.

Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape 
gode læringsvilkår for den enkelte elev, og et godt læringsmiljø i den 
enkelte gruppe og på skolen som helhet. 

En grunnleggende forutsetning for godt samarbeid mellom skole og 
hjem er god kommunikasjon, kjennetegnet av gjensidig åpenhet, god 
dialog og god informasjonsutveksling. Dette er helt nødvendig, for å 
sikre foresatte god medvirkning og medbestemmelse.

Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt, ryddig og avklart  
samarbeid mellom hjem og skole. Gjennom å synliggjøre skolens 
forventninger, i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre 
sitt barns læringsmiljø, og gjennom å vise hva foresatte kan og bør 
forvente av Østensjø skole, er vår ambisjon å ytterligere styrke et 
allerede godt samarbeid. Samtidig håper vi at brosjyren bidrar til at 
enda flere setter seg inn i og deltar i utvalg og organer, og at flere 
påtar seg ulike verv i løpet av barnas syv år ved skolen. 

Østensjø skole er og skal være i front når det kommer til læringsmiljø 
og læringsresultater. Et godt samarbeid mellom skole og hjem utgjør 
et viktig bidrag i arbeidet for å nå våre mål. Skolens ansatte arbeider 
hver dag for at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utnytte 
sitt potensiale, innenfor trygge rammer. Foresatte gjør det samme 
hjemme. Sammen skal vi sørge for at barnas syv år på Østensjø skole 
preges av trivsel, trygghet og læring, med et optimalt sosialt og faglig 
læringsutbytte for den enkelte. 

Vi ønsker lykke til med samarbeidet!

Knut Erik Brændvang    Hanne Huitfeldt 
rektor      FAU-leder
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FAG, INNHOLD OG 
A MBISJONER
Hva kan du forvente av Østensjø skole? 

 ♦ Østensjø skole gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og 
læreplaner. 

 ♦ Østensjø skole legger til rette for å gi alle elever like muligheter 
til å utvikle sine evner og talenter, individuelt og i samarbeid 
med andre. 

 ♦ Østensjø skole stimulerer elevenes lærelyst, nysgjerrighet og 
evne til kritisk tenkning. 

 ♦ Alle ansatte ved Østensjø skole fremstår som rollemodeller og 
gode forbilder. 

 ♦ Ved Østensjø skole mottar du en samlet, skriftlig tilbakemelding 
to ganger årlig. 

Hva forventer Østensjø skole  av deg? 
 ♦ Du sørger for at eleven stiller tidsnok og forberedt.
 ♦ Du følger opp elevens skole- og leksearbeid.
 ♦ Du utstyrer eleven med tilstrekkelig mat og nødvendig utstyr.
 ♦ Du viser interesse for ditt barns skolehverdag.
 ♦ Du bruker Fronter og setter deg inn i informasjonen der, 

herunder klassens ukeplaner og annen informasjon fra lærerne.

 



5

TRYGGHET, TRIVSEL OG 
 OMSORG
Hva kan du forvente av Østensjø skole? 

 ♦ Skolen arbeider, gjennom PALS-programmet, kontinuerlig med å 
skape et godt skole- og klassemiljø. 

 ♦ Elevene skal trives og føle seg trygge på skolen. 
 ♦ De ansatte på skolen ser ditt barn, og du blir kontaktet om noe 

spesielt oppstår. 
 ♦ Østensjø skole har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme. 

 Hva forventer Østensjø skole av deg? 
 ♦ Du bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til 

klassekameratene og skolen. 
 ♦ Du kontakter skolen, om 

ditt barn gir uttrykk for 
mistrivsel. 

 ♦ Du deltar aktivt på 
familiegrupper og andre 
sosiale arrangementer i 
klassen. 

 ♦ Du deltar på arrange-
menter i skolens regi. 

 ♦ Du bidrar til at barna ved                                                                     
skolen har en trygg 
skolevei. 
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ENGASJEMENT, DIALOG OG 
 SAMARBEID
Hva kan du forvente av Østensjø skole? 

 ♦ Du får god og kontinuerlig informasjon gjennom hele skoleåret. 
 ♦ Du innkalles til to foreldremøter årlig. 
 ♦ Du innkalles til to utviklingssamtaler årlig. 
 ♦ Elevene inviteres til minimum to elevsamtaler årlig. 
 ♦ Du får som foresatt mulighet til å påvirke gjennom skolens   

organer: FAU og driftsstyre. 

 Hva forventer Østensjø skole av deg?  
 ♦ Du stiller på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter      

i skolens regi. 
 ♦ Du deltar i brukerundersøkelser. 
 ♦ Du informerer skolen om hendelser utenfor skolen som kan 

påvirke skolehverdagen. 
 ♦ Du tar opp eventuelle 

saker du vil ha svar på, 
via klassekontakt eller 
kontaktlærer. 

 ♦ Du påtar deg ett eller 
flere verv i løpet av ditt 
barns skolegang ved 
Østensjø skole. 
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STRUKTUR OG RAMMER
Hva kan du forvente av Østensjø skole? 

 ♦ Du får oppdaterte planer og oversikter gjennom hele skoleløpet. 
 ♦ Du finner informasjonen du har behov for på Fronter og skolens 

hjemmeside. 
 ♦ Du blir informert om elevenes rettigheter. 
 ♦ Du blir informert om foresattes rettigheter. 

 Hva forventer Østensjø skole av deg? 
 ♦ Du setter deg inn i og følger 

skolens ordensreglement. 
 ♦ Du tar medansvar for 

at eleven følger skolens 
ordensreglement. 

 ♦ Du følger skolens ferier og 
sørger for at ditt barn møter 
på skolen gjennom hele 
skoleåret. 

 ♦ Du overholder frister satt av 
skolen og møter til avtalte 
tidspunkter. 

 ♦ Du bruker Fronter og 
skolens hjemmeside som 
informasjonskanal. 
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