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Grunnskolen  

Barna begynner på skolen det året de fyller seks år. Grunnskolen i  
Norge er tiårig og obligatorisk. Det betyr at alle barn i Norge må gå på  
skole i ti år. Den offentlige grunnskolen er gratis. På grunnskolen har  
elevene fag som norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving, musikk 
og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk).  

Elever som har et annet morsmål enn norsk, har rett til særskilt norskopp-
læring når de går i grunnskolen. Retten gjelder inntil elevene kan så godt 
norsk at de kan følge vanlig undervisning.  

Alle grunnskoler har Skolefritidsordning (SFO) I Oslo kalles den Aktivitets-
skolen (AKS). De minste barna 1. – 4. trinn får tilbud om SFO noen timer 
hver dag både før og etter vanlig skoletid. På SFO gjør barna ulike aktivi-
teter, de spiser og noen gjør lekser. Foreldrene må betale for SFO, men fra 
høsten 2023 vil AKS være gratis i Oslo fra 1.-4. klasse, og på landsbasis vil 
alle førsteklassinger ha 12 timer gratis SFO. 

1.- 7. trinn kaller vi barneskole, og 8. – 10. trinn heter ungdomsskole. Elev-
ene får karakterer i ungdomsskolen. Karakterene går fra 1 til 6, der 6 er 
den beste karakteren.  

Samarbeid mellom foreldre og skole 
Samarbeid med foreldre er en viktig del av skolens ansvar, og det står i lo-
ven at skole og foreldre skal samarbeide. Skolen skal informere foreldre om 
undervisningen, noe som blir gjort gjennom individuelle samtaler mellom 
lærer, foreldre og barn, og ved klassemøter der alle foreldre inviteres. Når 
foreldre engasjerer seg i barnas skolegang, lærer barna mer og blir mer 
motivert for skolearbeidet. Det velges også en foreldrekontakt for hver en-
kelt klasse. Foreldrekontakten skal være et bindeledd mellom foreldrene og 
kontaktlærer for klassen, og eksempelvis planlegge innhold i foreldremøter, 
og ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og barn. 
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Videregående skole      
All ungdom som har fullført grunnskolen har rett til videregående opp- 
læring. Den videregående skolen er ikke obligatorisk, men 98 prosent av 
alle 16-åringer begynner i videregående samme år som de avslutter grunn-
skolen. Videregående skole i Norge er treårig, eller den opplæringstiden 
som er fastsatt i læreplanen, og det er gratis å gå der. 

Elevene kan velge mellom studieforberedende opplæring og yrkesfaglig  
opplæring. Etter studieforberedende opplæring kan elevene søke om plass 
på universiteter eller høyskoler. Etter yrkesfaglig opplæring kan elevene  
begynne å jobbe med et praktisk yrke (for eksempel som bilmekaniker,  
snekker, frisør eller kokk).
 
Voksenopplæring      
Alle voksne har rett til å få grunnskoleopplæring hvis de ikke har det fra før. 
Hvis du fyller eller har fylt 25 år og ikke har fullført videregående skole,  
kan du få tilbud om gratis videregående opplæring. Tilbudet om grunn- 
skole og videregående skole for voksne gjelder både for nordmenn og  
minoritetsspråklige. Norske kommuner tilbyr også norskopplæring for  
voksne innvandrere.  

Skolehelsetjenesten   
Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i grunnskolen, ung-
domsskoler og videregående.  Her kan du få hjelp av helsesykepleier, og 
noen ganger også av lege, fysioterapeut og psykolog. Skolehelsetjenesten 
passer på at barna får vaksiner, tilbyr helseundersøkelse av alle barn i  
1. klasse, og helsesamtale for alle barn når de starter i 8 klasse. Helsesyke-
pleier har kontakt med både barn og foreldre, og kan kontaktes hvis det er 
noe barn eller foreldrene trenger råd om. Her finner du mer informasjon om 
skolehelsetjenesten; https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommune-
ne/skolehelsetjenesten/
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Barnevernet   
Barnevernet er en offentlig institusjon som skal sikre at barn og ungdom 
har det bra. Det er foreldrene som har ansvar for å gi barna sine omsorg, 
men hvis det er perioder de ikke klarer dette, kan barnevernet hjelpe til 
med råd og støtte. 

Hvis du er bekymret for et barn kan du ta kontakt med barnevernet og få 
råd om hva du kan gjøre. Dette kan være ditt eget barn, eller det kan være 
et annet barn du kjenner. Bekymringen kan handle om at barnet er redd og 
trist, og ikke vil snakke eller være sammen med andre, kanskje barnet har 
hatt vonde opplevelser fra krig og flukt og sliter med dette. Det kan også 
være foreldre som ikke klarer å passe godt nok på barnet, barnet blir ikke 
hentet i barnehagen, mangler varme klær og er mye alene, eller det kan 
handle om barn som blir slått. 

Barnevernet skal alltid legge vekt på hva som er det beste for barnet.  
Barn skal helst bo hjemme hvis det er mulig, og barnevernet kan hjelpe  
til slik at det skal bli godt å bo der for alle i familien. Hjelp og støtte kan  
for eksempel være råd og veiledning, avlastning i helger, foreldregrupper, 
støttekontakt for barnet, eller økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. 

Hvis den hjelpen som blir gitt hjemme ikke fungerer, har barnevernet ansvar 
for å finne andre løsninger. Da kan det være behov for å finne et annet sted 
barnet kan bo i en kortere eller lengre periode. 

Alle barn har rett til et liv uten vold og overgrep. Foreldre har ikke lov til  
å bruke vold mot barn, og kan bli straffet hvis dette skjer. Barneloven  
sier at det er forbudt å slå, klapse, true eller skade barns fysiske helse. 
Noen foreldre mener at de slår eller skremmer for å lære barnet å oppføre 
seg bra. Det er ikke greit. Uansett hva barnet har gjort, er det forbudt å  
slå barn i Norge. 
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Hvis du vil ha kontakt med barnevernet kan du ringe barnevernet der  
du bor.  Det finnes en hjelpetelefon som heter Barnevernvakten.  

Her kan du søke navnet på din kommune og finne telefonnummeret til  
barneverntjenesten. 
https://www.barnevernvakten.no/ 

Steder å finne informasjon
Det norske utdanningssystemet;  
https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/

Skolehelsetjenesten;
https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetje-
nesten/

Telefonnummer til barneverntjenesten; 
 https://www.barnevernvakten.no/ 
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  Postboks 8844, Youngstorget 0028 OSLO
  22 03 77 00

norsk.folkehjelp@npaid.org
www.folkehjelp.no


