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Forventninger til Apalløkka skole: 
 
� Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene og tilrettelegger for læring og utvikling. 
� Alle elever er unike, likeverdige og skal vises respekt, uansett personlighet, atferd, 

kulturell bakgrunn, religion og prestasjoner 
� Alle elever får skriftlig underveisvurdering to ganger i året.  
� Alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende miljø. 
� Vi gir informasjon om det som skjer på skolen via Fronter, hjemmeside og evt. andre 

informasjonsskriv. 
� Vi svarer på henvendelser fra hjemmene  
� Vi gjennomfører to foreldremøter og to utviklingssamtaler pr år, og har ellers kontakt med 

hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige eller sosiale utvikling 
� Vi følger opp inngåtte avtaler. 
� Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole og tror at foreldre er en 

ressurs for skolen. 
� Vi legger vekt på barnets trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å forebygge mobbing, 

vold og rasisme. 
 
 
 
 

Forventninger til foreldrene på Apalløkka skole: 
 
� Støtter skolen aktivt, snakker positivt om skolen, andre elever og lærerne 
� Tar opp eventuelle negative erfaringer og kritikk med lærer/skolen 
� Sørger for at eleven møter presis, er opplagt, forberedt til skoledagen 
� Vi ønsker at barnet har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon. 
� Kommuniserer om læring med ungdommen og ser på prøver, innleveringer, vurderinger 

etc.  
� Er innmeldt i Fronter og sjekker informasjon regelmessig, der og på skolens hjemmeside 
� Legger feriereiser i skolens ferier og søker minst mulig om fri 
� Snakker med og korrigerer ungdommen ved eventuelle meldinger fra skolen i forhold til 

elevens orden og oppførsel 
� Møter på foreldremøter og konferansetimer 
� Melder fra om langvarig fravær 
� Arrangerer et foreldremøte sammen med kontaktlærerne 
 


