Skole-hjem-samarbeid
for mer og bedre læring
Foreldreinvolvering og godt samarbeid mellom hjem og skole
har stor betydning for barns læring, utvikling og trivsel på skolen.

Skole-hjem-samarbeid
for mer og bedre læring

Forskning viser at det gir bedre læringsutbytte, bedre trivsel, gode
relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, mer positiv
holdning til skolen, færre atferdsproblemer, bedre leksevaner, større
arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.
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