
Vedlegg 1: Oversikt over bestemmelser som omhandler foreldre 

Opplæringsloven 

§ 2-1 Samtykke til tidlig eller utsatt skolestart 

Samtykke til helt eller delvis fritak fra opplæringsplikt 

Straffeansvar for fravær 

§ 2-3a Respekt for foreldres religiøse og filosofiske overbevisning 

Kreve fritak fra deler av undervisning som oppleves krenkende ut fra religion 

eller livssyn. 

Årlig informasjon fra skoleeier om reglene for fritak og om inneholdet i 

opplæringen (fritak fra aktiviteter m.v.) 

§ 2-5 Valg av målform i lærebøkene 

 Vedtak om hvilke skole egen målformgruppe skal gis undervisning. 

 Stemmerett ved kommunevalg om skifte av målform 

§ 2-9 Informasjon om ordensreglement 

§ 2-10 Varsel om bortvisning 

§ 2-11 Vilkår om at foreldre må sørge for undervisning i permisjonstid 

§ 2-15 Kommune kan ikke kreve at foreldre dekker utgifter 

§ 3-7 Informasjon om ordensreglement 

§ 5-4 Krav om at det undersøkes om eleven trenger spesialundervisning 

 Samtykke til sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning 

 Rett til å gjøre seg kjent med innhold og uttale seg til sakkyndig vurdering før 

det fattes vedtak om spesialundervisning 

 Tilbud om spesialundervisning utformes i samarbeid med foreldrene 

§ 5-5 Krav på årlig rapport om spesialundervisning 

§ 5-7 Spesialpedagogiske hjelp før opplæringspliktig alder – tilbud om 

foreldrerådgivning 

§ 7-1 Valg mellom skyss eller innlosjering i grunnskolen 

§ 8-1 Søknad om annen skole enn den eleven sokner til 

§ 9a -2 Be om tiltak og rett til vedtak som gjelder det fysiske miljøet 

§ 9a-3 Be om tiltak og rett til vedtak som gjelder det psykososiale miljøet 

§ 13-3a Skolens plikt til foreldresamarbeid 

§ 13-7 Vedtekter om foreldrebetaling for SFO 

Krav om egenbetaling fra foreldre 

Kap.11 Organer for brukermedvirkning 

§ 15-4 Samtykke til at skolen skal gi opplysninger til sosialtjenesten av eget tiltak 

Privatskoleloven 

§ 1-1 Formål – foreldre kan velge privatskole som alternativ til offentlig skole 

§ 3-9 Informasjon om ordensreglementet 

§ 3-10 Varsel om bortvisning 

§ 5-2 a Styrets ansvar for å melde fra til foreldre om fravær 

§ 5-4 Foreldreråd – alle foreldre medlemmer 

§ 6-2 Krav som skolepenger 

§ 7-1d Plikt for skolen til å sørge for foreldresamarbeid 

§ 7-5 Samtykke til at skolen skal gi opplysninger til sosialtjenesten av eget tiltak 

§ 7-6 Straffeansvar ved fravær fra pliktig grunnskoleopplæring 

 


