
 
Skjema for kommunikasjon/informasjon mellom foreldre og kommunale 

barnehager og kommunale grunnskoler i Overhalla kommune. 
Samme skjema fylles ut av begge foreldre (hvis dette er mulig) som har barn i barnehage eller elev i skole der 

foreldrene ikke bor sammen. Leveres senest 1 uke etter at skjemaet er mottatt eller så raskt som mulig ved 

endret familiesituasjon. 

Barnets/elevens navn Fødselsår Enhet (barnehage/skole) 

   

 
Ved å skrive under på ett av alternativene, godkjennes også overføring av opplysningene fra barnehage til skole 
(for de dette gjelder). 
ALTERNATIV 1 

  (kryss av) Vi har delt foreldreansvar og barnet/eleven bor hos begge.  
Ordningen er inngått gjennom frivillig avtale                             (kryss av)  →                 (krever underskrift fra begge foreldre) 

 

Ordningen er inngått gjennom rettslig kjennelse                       (kryss av) →  Dokumentasjon må framlegges! 
 

Begge foreldre har rett til informasjon, men barnehagen/skolen kommuniserer i utgangspunktet kun med den av 
foreldrene der barnet/eleven har registrert bostedsadresse. Etter at barnehagen/skolen har mottatt utfylt skjema 
eller dokumentasjon på riktig måte, vil begge foreldre få samme informasjon fra barnehagen eller skolen. 

Sted, dato og underskrift forelder 1 Sted, dato og underskrift forelder 2 

 
 

 

 
ALTERNATIV 2 

  (kryss av) Vi har delt foreldreansvar og barnet/eleven bor bare hos (navn)_____________________. 
Ordningen er inngått gjennom frivillig avtale                               (kryss av)  →              (krever underskrift fra begge foreldre) 

 

Ordningen er inngått gjennom rettslig kjennelse                         (kryss av) →  Dokumentasjon må framlegges! 
 

Begge foreldre har rett til informasjon, men barnehagen/skolen kommuniserer i utgangspunktet kun med den av 
foreldrene der barnet/eleven har registrert bostedsadresse. Den andre kan be om å få samme informasjon ved å 

skrive under på ønske om dette * 
Sted, dato og underskrift forelder 1 Sted, dato og underskrift forelder 2 

 
 

 

*Jeg ønsker å få samme informasjon om mitt barn som den andre forelderen (underskrift) 

 
_______________________________________________________________ 

 
ALTERNATIV 3 

  (kryss av) Den av foreldrene barnet/eleven bor sammen med har foreldreansvaret alene. 
Barnet/eleven bor hos (navn)__________________________. 

Ordningen er inngått gjennom frivillig avtale                              (kryss av)  →              (krever underskrift fra begge foreldre)           
 

Ordningen er inngått gjennom rettslig kjennelse                        (kryss av) →  Dokumentasjon må framlegges! 
 

- Barnehagen/skolens informasjonsplikt etter § 50 i Barneloven inntrer på anmodning i det enkelte tilfellet.  
- Den som ikke har foreldreansvar, kan ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om barnets 
utvikling/skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar, men kan spørre åpent hvordan det går med barnet i 
barnehage/skole. 

Sted, dato og underskrift forelder 1 Sted, dato og underskrift forelder 2 

 
 

 

 

NB! Hvis rettslig kjennelse foreligger for ett av alternativene og dette dokumenteres, kreves det underskrift ved 

utfylling av skjemaet kun fra den av foreldrene som legger fram dokumentasjon for barnehage eller skole. 


