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Loveleen Rihel Brenna
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Med nye drømmer, nye forhåpninger og

blanke ark går mange barn g jennom

skoleporten ved skolestart. Innenfor

porten skal læring og dannelse finne

sted. Vennskapsbånd skal knyttes. Men

skolen er dessverre også et sted hvor

mobbeofre blir utpekt. Mange barn blir

hver eneste dag utsatt for krenkende

ord og handlinger på skolen. Litt etter

litt blir deres selvbilde angrepet.

Mobbing tar fra barna friheten og

livsgleden.

Vi foreldre har en nøkkelrolle i dannelse

av holdninger og adferd. Skal vi skape et

godt læringsmiljø og bekjempe mobbing

på skolen, er vi avhengig av at alle forel-

dre tar med seg sitt engasjement inn i

skolen og at foreldrene er bevisst på

den betydning de har for læringsmiljøet.

Kampen mot mobbing og krenkelse er

ikke skolens ansvar alene. Foreldre og

skolen skal sammen skape et godt

lærings- og oppvekstmiljø for barna. Alle

vi som er voksne, har ansvar for å gi

våre barn en verdig barndom.

Skolene har g jerne ulike slagord eller

visjoner for sin virksomhet. Tillit,

trygghet og trivsel er ofte ord som går

ig jen. Da er det viktig at skolens an-

satte, FAUene, foreldrekontaktene og

elevrådet med jevne mellomrom stiller

seg spørsmålet: Er det trygghet og

trivsel på skolen for alle elever? Jeg

håper at skolemiljøet og kap. 9a i

opplæringsloven kan bli en fast post på

møtene i FAU og i SU/driftsstyrene.

Et godt og sterkt foreldrenettverk er

nødvendig for bekjempelse av mobbing

på alle nivåer. Når foreldre står samlet,

blir vi en foreldrekraft som kan lage de

rammer og forutsetninger som skal til

for å skape trygghet og trivsel rundt

barna våre.

Jeg håper at FAUene og andre

tillitsvalgte foreldre kan engasjere flest

mulig foreldre i å skape en mobbefri

skole.

I august sendte vi ut en ”skolestart-

pakke” til alle FAUene i landet. I pakken

finner dere materiell som vi håper vil

komme til nytte i hjem-skole-

samarbeidet.

Lykke til!

Hilsen

Loveleen Rihel Brenna

Leder av Foreldreutvalget for

grunnskolen
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Gode resultat frå den første manifest-

perioden har bana veg for to nye år med

systematisk arbeid mot mobbing.

Haugen skole i Oslo var staden for den

høgtidelege signeringa av Manifest mot

mobbing 2005–2007, og Kjell Mange

Bondevik, Kristin Clemet, Halvdan  Skard,

Helga Hjetland og Loveleen Rihel Brenna

representerte høvesvis reg jeringa,

Kommunenes sentralforbund, Utdan-

ningsforbundet og Foreldreutvalet for

grunnskolen.

– I den neste toårsperioden ønskjer vi

at arbeidet mot mobbing skal skje endå

nærmare den enkelte eleven, at foreldra

blir meir involverte, og at mobbing blant

ungdom blir høgare prioritert, sa

statsminister Kjell Magne Bondevik

under signeringa. FUG-leiar Loveleen

Rihel Brenna understreka at foreldra har

ei viktig rolle i arbeidet mot mobbing, og

at det no har blitt ein tydelegare del av

manifestet:

– Foreldra må bli tekne på alvor og ikkje

møte ei stengd dør. Det vil seie at

rektorar og lærarar må ha eit reelt

samarbeid med foreldra.

Kulturuttrykk mot mobbing

Etter signeringa var det klart for

premiering i konkurransen ”Sammen!

Uten mobbing”. Konkurransen har ført

til at elevar ved skular over heile landet

har samarbeidd om å skape sine eigne

kulturelle uttrykk rundt temaet

mobbing og korleis vi kan unngå

mobbing.

Forfattaren Klaus Hagerup leidde

juryen, der Inger Aguilar frå Anti-

rasistisk senter, artisten Nissa

Nyberget, ungdomsarbeidaren Orji

Okoroafor, Marte Spurkland frå NRK og

Frode Skage Ullebust frå Barne-

ombodet òg var med.

– Eg er imponert over dei flotte

bidraga, og det var ein vanskeleg jobb å

velje tre vinnarar, sa Hagerup. Likevel

hadde juryen greidd å komme fram til

tre velfortente vinnarar, nemleg

Harestua skole for ein original og

profesjonell film, Naustdal skule for

personlege og engasjerande dikt og

Bakkeløkka skole for ein sterk film. Dei

tre skulane fekk 50 000 kroner kvar i

premie.

Nytt manifest mot 
mobbing
8. juni blei eit nytt manifest mot mobbing for perioden

2005–2007 underskrive.– Vi er glade for at foreldre-

perspektivet er sterkare til stades no enn før, sa

FUG-leiaren Loveleen Rihel Brenna.

FORELDREKONTAKTEN | NR 3 | 2005 SIDE 3

SAMAN MOT MOBBING: Manifestpartnarane forpliktar seg til ny innsats mot mobbing. Frå venstre:
Kristin Clemet, Kjell Magne Bondevik, Halvdan Skard, Helga Hjetland og Loveleen Rihel Brenna.

GLADE VINNARAR: Elevar frå

Harestua skole tek imot premien

på 50 000 kroner for ein

tankevekkjande film om kva som

skjer med eit menneske som blir

mobba.
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– Kapittel 9a i opplæringslova gir oss

rettar i teorien. Men i praksis har vi ikkje

rett til nokon ting, seier FAU-leiar Tom

Blomberg Erichsen ved Øygard

ungdomsskole i Sandnes. Ein lang kamp

for betre inneklima ved skulen har ikkje

ført til anna enn meiningslaus korre-

spondanse mellom instansane. Og tilliten

til heile forvaltingsapparatet har etter

kvart blitt mindre.

Helsesjefen reagerte

Øygard ungdomsskole er bygd i 1975, ein

periode som ikkje er kjend som den

beste når det g jeld materialval og

bygningsløysingar. I 1998 oppmoda

helsesjefen Sandnes kommune om å

betre inneklimaet på skulen. Då det ikkje

var g jort i 2003, trekte helsesjefen

godkjenninga av skulen tilbake.

– Ventilasjonsanlegget er under-

dimensjonert og ikkje halde ved like.

Nokre rom får litt luft, andre får

ingenting. Elevtoaletta har ikkje varmt

vatn, og lærarane har ikkje dei arbeids-

romma og garderobane som arbeids-

miljølova seier at dei skal ha. To av

lærarane har legeattest på at dei ikkje

skal undervise i spesialrom, og ein fast

tilsett er nettopp blitt femti prosent

sjukmeld. Heile skulen forfell, fortel

Blomberg Erichsen.

I tråd med føresegnene i opplæringslova

har FAU klaga til skulen og bedt om

vedlikehald og rehabilitering. Foreldra

har òg prøvd å komme Sandnes

kommune i tale.

– Vi har spurt fleire gonger kva

kommunen har tenkt å g jere, kva som

skal til for å få skulen godkjend, og om

skulen verkeleg kan drivast slik. Vi får

sjeldan svar. Og får vi svar, er det g jerne

i form av eit brev der kommunen lurer

på kva vi spurde om i det førre brevet,

seier ein oppgitt FAU-leiar.

Pengane som forsvann

I fjor, då ein skulle vedta kommune-

budsjettet for Sandnes, fekk foreldra

vite at det var sett av 45 millionar

kroner på langtidsbudsjettet til ei

rehabilitering. Foreldreklagen blei avvist

fordi pengane var sette av, og dermed

kunne kommunen òg sjå bort frå at

helsesjefen hadde fjerna den mellom-

belse godkjenninga av skulebygget.

– Men då budsjettet var vedteke,

oppdaga vi at dei 45 millionane til

rehabilitering var tekne ut. Vi er rett og

slett blitt lurte, fortel Blomberg

Erichsen. Han veit ikkje om rehabili-

teringa kjem tilbake på budsjettet.

– Eg har sendt e-post til alle kommune-

politikarane i Sandnes og fekk eitt svar

med beskjed om at eg burde stemme

Høgre ved neste val. Vi har dessutan ein

politisk oppnemnd person i samarbeids-

utvalet til skulen, og vi prøvde på ærleg

vis å fortelje kva vi slit med. Denne

personen meinte at vi burde få 100 000

kroner og bli flinkare til å lufte.

Klaga til Fylkesmannen

I oktober 2004 klaga foreldra til Fylkes-

mannen. Fylkesmannen skreiv då eit brev

til kommunen og bad om å få vite kva

kommunen hadde tenkt å g jere med

situasjonen ved skulen.

– Problemet er at Sandnes kommune

ikkje svarer, sjølv om Fylkesmannen har

purra. Vi ventar faktisk å få eit svar frå

Fylkesmannen, men alt vi får, er kopiar

av korrespondansen mellom Fylkes-

mannen og skulen. Og då vi klaga heile

saka inn for Sivilombodsmannen, fekk vi

til svar at ingenting kan g jerast før saka

er ferdig behandla. Dersom desse

instansane berre lèt vere å g jere noko,

er altså alt heilt i orden. I mellomtida får

ungane våre helseplager, seier Blomberg

Erichsen.

Ja til makt, nei til ansvar?

Blomberg Erichsen og dei andre foreldra

har aldri tvilt på at dei har rettar. Dei

har berre ikkje opplevd desse rettane

som særleg verdifulle.

– Verken foreldra eller elevane blir tekne

alvorleg. Det kjem til syne i alle nivåa, frå

kommunen til Fylkesmannen og

Sivilombodsmannen. Vi står fullstendig

på sidelinja, seier FAU-leiaren. Han kunne

sikkert g jort som folk g jer mange andre

stader: «lobbe» kraftig overfor politi-

karane til ein får det som ein vil.

– Jau då, vi fekk tilbod om å legg je fram

saka for medlemmene i bystyret, men

det ville eg ikkje g jere. Det er snakk om

heilt openberre rettar, og det bør ikkje

vere opp til foreldra å finne kreative

løysingar for å få kommunen til å opp-

fylle plikta som skuleeigar. Vi betaler

skatt og stoler på at kommunen g jer ein

jobb. Korleis kan ein vere politikar og seie

ja takk til makta og nei takk til ansvaret,

avsluttar Blomberg Erichsen.

Kapittel 9a i opplæringslova gir barna rett til eit godt skulemiljø. FAU-leiar

Tom Blomberg Erichsen i Sandnes synest ikkje paragrafen er verd papiret han

er skriven på.
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men at det blei teke ut.

– Det er ikkje slik at vi ikkje synest det

er viktig, men vi måtte rett og slett

prioritere annleis. Øygard skole er jo

ikkje ein ny skule, og det var ikkje berre

snakk om flikking. Heile skulen bør

oppdaterast i forhold til moderne

undervisningsformer. Det er eit stort

prosjekt, understrekar Sirnes.

Må avklarast i ny økonomiplan

Sandnes kommune er ein kommune

med sterk vekst i innbygg jartalet, noko

som får store konsekvensar for

økonomien. Men rådmannen seier at

Sandnes kommune ikkje meiner at eit

skulebygg utan godkjenning er ein

haldbar situasjon.

– Nei, vi kan ikkje leve lenge med ein

skule som ikkje er godkjend. Personleg

meiner eg at det bør g jerast noko med

Øygard skole, men på det novarande

– Problemet til Sandnes

kommune er at vi har

sterk befolkningsvekst

og må prioritere å bygg je

nye skular. Derfor klarer

vi ikkje å utbetre dei

gamle skulane så raskt

som vi vil, seier rådmann

Tore Sirnes i Sandnes.

Rådmannen kan stadfeste at det låg eit

forslag om rehabilitering av Øygard i den

kommunale økonomiplanen for 2005,
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Prioriterer å byggje nytt
tidspunktet kan eg ikkje seie kva og når.

Det må avklarast i ein ny økonomiplan

for 2006–2009.

Privat velstand g jer folk kritiske

– Forstår du at foreldra ved Øygard

skole føler at rettane deira er lite verd?

– Sjølv om noko er definert som ein

rett, kan ein ha ulike oppfatningar av

kva retten inneber. Den private

velstandsauken har òg g jort folk meir

kritiske til tilstanden til offentlege

bygningar, seier Sirnes.

Rådmannen i Sandnes er lei for at

foreldra ved Øygard skole ikkje har fått

svar på breva dei har sendt til

kommunen.

– Her har det skjedd ein glepp, og det

beklagar vi, seier Sirnes.
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Fylkesmannens rolle i skolen
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aktuelt

Stadig flere foreldre velger å gå til

Fylkesmannen med saker som angår

skolen. Det merker utdannings-

direktøren i Nordland svært godt.

– Vi får mange klager på tjeneste-

tilbudet i seg selv, men mange av

sakene er også ordinære klagesaker

etter enkeltvedtak i kommunene. Klager

som går på opplæringslovens § 9a

havner i en egen kategori, og i tillegg

får vi mange telefonhenvendelser fra

bekymrede foreldre, forteller ut-

danningsdirektør Anne Stenhammer i

Nordland. Økningen i antallet

henvendelser er tydelig, men det er ikke

alle saker Fylkesmannen kan involvere

seg i.

– Mange foreldre kommer til oss for råd

og veiledning, men da må vi svare at det

ikke er vår oppgave å gi råd. I stedet

forsøker vi å være en døråpner slik at

sakene kan løses, og hjelpe folk til å

henvende seg til riktig del av systemet,

sier Stenhammer.

Ulik behandling av ulike klager

Når foreldrene klager på tjeneste-

tilbudet, vil Fylkesmannen ta dette opp

med kommunen under tilsynsbesøkene.

Disse besøkene har formell karakter, og

skjer etter grundige forberedelser.

– Under slike besøk går vi g jennom

klagene som har kommet fra foreldre. I

tillegg abonnerer vi på regionale aviser,

slik at vi på forhånd har lest hva som

blir sagt om skoler og barnehager i

denne kommunen. Under besøket stiller

vi spørsmål til den politiske ledelsen,

ansatte og foresatte, eller til elever og

tillitsvalgte, forklarer hun. Klagesaker

etter enkeltvedtak handler ofte om

ressurser til tilrettelagt opplæring eller

spesialundervisning.

– Slike klagesaker er ofte omfattende.

Foreldre og foresatte klager g jerne på

flere forskjellige ting, ikke bare på

antallet timer deres barn har fått til-

delt. De klager for eksempel på at de

ikke har fått være med på å organisere

det hele, eller at de ikke har fått delta i

utviklingen av den individuelle

opplæringsplanen.

Forvirrede foreldre

Stenhammer har mange eksempler på

klagesaker som Fylkesmannens ut-

danningskontor må jobbe med. Foreldre

klager på urimelig lang skolevei og barn

som må sitte 95 minutter på bussen

før de kommer seg på skolen. Eller små

skoler som blir nedlagt ganske brått,

selv om det betyr at en seksåring må

skifte skole  midt i skoleåret.

– Ofte vet ikke foreldrene helt hvor de

skal rette henvendelsen, for mange

kommuner er omorganisert og

kommunene har overført ansvaret til

rektorene, sier Stenhammer. Det siste

er  noe mange foreldre opplever som

svært forvirrende, ifølge Stenhammer.

Og mange synes også det er vanskelig

å henvende seg til en rektor de har et

ugreit forhold til.

– Foreldrene synes det er enklere å ha

noen over rektornivå. Det er heller ikke

så greit å gå direkte til ordføreren,

særlig på mindre plasser, påpeker

utdanningsdirektøren. Hun synes det

høye antallet henvendelser er

bekymringsfullt.

– Jeg skulle ønske flere saker kunne

vært løst lokalt. Når saken løftes så

høyt opp som til Fylkesmannen, har en

del vært prøvd. Eller man har ikke

TEKST: TYRA TRONSTAD
FOTO: JØRN LANG 



oppnådd kontakt. Slik ønsker vi ikke at

samarbeidet mellom hjemmet og skolen

skal være. Alle  bør få  den hjelpen de

trenger lokalt, sier Stenhammer.

Går alltid tjenestevei

En viktig oppgave for Stenhammer og

hennes kolleger er å g jøre foreldre

oppmerksomme på at Fylkesmannen

forsøker å sette seg inn i flere sider av

saken.

– Vi må også si at vi går tjenestevei. Det

betyr at vi ber kommunen om å uttale

seg før vi g jør noe videre. Mange

ganger oppmuntrer vi foreldre til å gå

g jennom kommunen for å se om det

finnes løsninger der likevel.

Det hender at foreldre også henter inn

advokathjelp. Da er saken g jerne blitt

alvorlig.

– Jeg er jo mor selv, og som forelder

kan jeg også se saken på en bestemt

måte. Som utdanningsdirektør ser jeg

imidlertid saken fra et litt annet

perspektiv. Av og til må vi ta en

diskusjon om hva som er den faktiske

situasjonen. Men sakene løser seg som

Stadig flere foreldre henvender seg til Fylkesmannen om

saker som angår skolen.

– Henvendelsene blir stadig mer komplekse. Jeg skulle

ønske flere saker ble løst lokalt, sier utdanningsdirektør

Anne Stenhammer i Nordland.
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Forsøker å være en
døråpner

regel, og et godt samarbeid mellom

hjemmet og skolen er  en av

forutsetningene  for at vi skal forstå

hverandre, avslutter Stenhammer.

Fylkesmannens rolle i skolesaker

Fylkesmannen er bindeleddet mellom

Utdannings- og forsknings-

departementet og

utdanningssektoren i fylket.

Fylkesmannens rolle i
skolesaker
Fylkesmannen er bindeleddet mellom

Utdannings- og forsknings-

departementet og utdannings-

sektoren i fylket. Fylkesmannen

medvirker til at den nasjonale

utdanningspolitikken blir fulgt opp av

fylkeskommunale, kommunale og private

skoleeiere.

Fylkesmannen bidrar til samarbeidet

mellom skoleeiere og mellom de tre

utdanningsnivåene grunnskole,

videregående opplæring og universi-

tets- og høgskoleutdanning. Fylkes-

mannen støtter skoleeiere i deres

utvikling av opplæringstilbudene sine.

Fylkesmannen er en ressurs og et

serviceorgan for kommuner,

fylkeskommuner og andre med

oppgaver innenfor opplæring, f.eks.

private skoler, studieforbund og

folkehøgskoler.

Fylkesmannen bidrar til å ivareta

elevers, foresattes, lærlingers og

voksenopplæringsdeltakeres

rettigheter og rettssikkerhet.

Fylkesmannen er  en instans de kan

henvende seg til ved behov.
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Hvor mye lommepenger er

det greit at barna får?

Hvor mye tid er det

ok å bruke på

Playstation?  Og

bør tiåringer få

chatte på msn?

Til høsten får

foreldre et eget

opplegg for

diskusjoner om barn,

markedsføring og reklame.

Foreldreprat med 
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Nettstedet vil lanserers i løpet av
høsten 2005

Nytt nettsted!

– Vi vil gi foreldre noen verktøy slik at

de kan være mer oppmerksomme, sier

barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Hun lanserer nå et nettsted som er

skreddersydd for foreldrekvelder og

foreldremøter og har som mål å skape

diskusjon og refleksjon. Opplegget er

ett av tiltakene i reg jeringens

tiltaksplan ”Nei til kommersielt press

mot barn og unge”.

– Det er viktig å bevisstg jøre foreldrene

i forhold til påvirkningen barn får

g jennom markedsføring, reklame og

medier. Derfor har vi laget et opplegg

som legger til rette for en diskusjon om

barns forhold til moter, kjøpepress og

reklame. Vi vil ikke være moraliserende

og bruke pekefinger, men ønsker å gi

noen verktøy foreldre kan bruke for å

følge bedre med og være mer

oppmerksomme, forteller barne- og

familieminister Laila Dåvøy.

Kan brukes av alle

Opplegget kan skrives ut som et

veiledningshefte eller som vanlige

powerpoint-lysark og kan brukes uten

forkunnskaper.

– Vi har testet det på noen

foreldremøter, og endret det etter

tilbakemeldingene vi fikk. Det kan brukes

av hvem som helst som vil sette i gang

en diskusjon, og man behøver ikke å

kunne noe spesielt om området på

forhånd, understreker prosjektleder

Lisbet Bjone. Hun tror temaene i

diskusjonsopplegget angår alle som har

barn og ungdommer i huset, og nevner

lommepenger som et godt eksempel.

– Mange har en idé om at jenter bruker

mye mer penger enn gutter, for

eksempel på shopping. I virkeligheten er

det slik at gutter bruker mer enn

jenter, fordi de jevnt over har dyrere

fritidsaktiviteter. Slike fakta kan jo

starte en diskusjon. Et annet eksempel

er utfordringer knyttet til hvordan man

bruker mobilen. Disse diskusjonene

finner sikkert sted i mange hjem. Men

når man diskuterer dette på et

foreldremøte, kan man jo for eksempel

lage felles regler for klassen, foreslår

Bjone.

Opplegget er laget av en arbeidsgruppe

bestående av Forbrukerombudet,

Foreldreutvalget for grunnskolen,

verdiprosjektet ”Skal – skal ikke”,

Forbrukerrådet og lærere. Det kan

lastes ned fra foreldrepraten.no.



Napp-ut-bilag: 

Guide 
til nyvalgte foreldrekontakter og 

medlemmer av skolens rådsorganer

Foreldre – en stor ressurs
Foreldre er den største frivillige ressursen skolene har. Det g jelder foreldre som har tillitsverv som foreldrekontakt, som medlem

av Foreldrerådets arbeidsutvalg eller samarbeidsutvalget, og det g jelder alle de andre foreldrene som jobber bak kulissene og

stiller opp på dugnader, klassefester, elevkvelder, skoleball, 17. mai osv.

Å bruke tid på barnas skolegang er en god investering. Det betyr mye for barnet å se at foreldrene interesserer seg for skolen.

Forskning viser at positiv interesse hos foreldrene for barnas læring har mer å si for barnas utbytte av skolegangen enn noe

annet. Tillitsvalgte foreldre har også en spesiell anledning til å være med på å påvirke skolens innhold.

Foreldre har ulik kompetanse, erfaringer og utdanningsbakgrunn. Skolens utfordring ligger i å synligg jøre og verdsette denne

ressursen. Dersom skolen skal se styrken og mulighetene i mangfoldet blant elevene, må skolen også bli kjent med styrken og

mangfoldet i foreldregruppen. Alle foreldre er ressurser for egne barn, uavhengig av ytre faktorer som lengde på utdanning osv.

Informasjon og skolering
Skolen har ansvar for å tilrettelegge for hjem-skole-samarbeid. Derfor skal foreldre forvente at skolen har faste rutiner for å

skolere nyvalgte foreldrekontakter og medlemmer av rådsorganene. Det kan være skoleleder, eller FAU og skolen i fellesskap, som

har denne oppgaven, eller det kan være kommunen og det kommunale foreldreutvalget (der hvor slike fins) som tilbyr felles kurs

og opplæring for alle tillitsvalgte foreldre i kommunen. Når arbeidet er i gang, er det like mye foreldrene som har ansvar for at

samarbeidet fortsetter og videreutvikles.

Gode råd til tillitsvalgte foreldre
På de neste sidene ønsker FUG å gi deg som tillitsvalgt forelder informasjon, tips og råd om hva det innebærer å være

foreldrekontakt og medlem av skolens rådsorganer, og hvorfor det er viktig å stille seg til disposisjon for slike oppgaver.
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Samarbeid mellom hjem og skole – 
hvorfor er det så viktig?
Foreldrene har hovedansvaret for barns læring i følge barneloven og FNs menneskerettighetserklæring. I opplæringsloven

står det: ”Skolens opplæring skal skje i samarbeid og forståing med heimen”, og i punkt 10 i Læringsplakaten står det:

”Skolen og lærebedriften skal legge til rette for at samarbeidet med hjemmet kommer i stand. Foreldrene har

hovedansvaret for barna og må derfor ha medansvar i skolen”.

Samarbeid med hjemmet er lovfestet og er altså ikke noe som skolen kan velge bort. En god dialog med foreldre er en viktig

investering for den enkelte elev, for hele gruppen og for læringsmiljøet. Et godt samarbeid mellom lærer og foreldre skaper

trygghet og bidrar til bedre læring for elevene. Et godt foreldrefellesskap legger til rette for økt trivsel, mindre mobbing og

et godt læringsmiljø på skolen.

FUG har utarbeidet materiell til hjelp for tillitsvalgte foreldre, se oversikt på www.fug.no

Foreldrenes plass i skolesystemet

FAU 

(Foreldrerådets

arbeidsutvalg)

Elevråd

Foreldrekontakter Elevrepresentanter

Foreldreråd 

(alle foreldre som har

barn ved skolen)

Elever

Foreldreutvalg på 

kommunalt nivå (KFU)
Kommunestyret

Samarbeidsutval

• To repr. fra underv.personalet

• Én representant for andre ansatte

• To representanter for foreldrerådet

• To representanter for elevene

• To representanter for kommunen 

(den ene er rektor)

Politiker

Lærerrepresentanter Repr. for ansatte

Lærere Andre ansatte

Foreldreutvalget for grunnskolen

(FUG)

Utdannings- og forskningsdepartementet

(UFD)

Fylkesmannen
v/utdanningsavd.

Stortinget

Ruten med stiplet ramme er ikke lovfestet organ.

De stiplede forbindelseslinjene viser at det er kommunikasjon mellom foreldreorganene og det 

formelle styringssystemet.

Enkelte kommuner har organisert skolene med driftsstyre eller selvstyre, kartet kan da se litt 

annerledes ut.

g
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Foreldrekontakten – 
bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og skolen
Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og skolen. Det kan velges en eller to foreldrekontakter i hver

gruppe (avhengig av gruppens størrelse), og en eller to  vararepresentanter.

Hvordan velges foreldrekontakter?
Foreldrekontaktene velges på et foreldremøte, og helst på siste møte om våren, slik at de er klare til å starte arbeidet når

skoleåret begynner. De gamle fungerer til nye er valgt.

Oppnevn g jerne en valgkomité som får ansvar for å finne kandidater. Det er viktig at de som stiller til valg, er motiverte og

har lyst til å påta seg oppgaven.

Valgperiode
Foreldrekontaktene velges for minst ett år. Det er fornuftig at én fortsetter fra det ene året til det andre, og at det velges

én ny. Dermed skapes kontinuitet, og den nye foreldrekontakten har støtte av den som kjenner arbeidet.

Hvem har ansvar for valget?
Det er skolen v/rektor som har ansvar for å forberede valget og sørge for at foreldrekontakter blir valgt. Men etter hvert er

det naturlig at foreldrene selv, ved foreldrekontaktene eller Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), sørger for valg av

foreldrekontakter og vararepresentanter.

Organisering av foreldrekontaktene
Organiseringen av foreldrekontaktene (for eksempel om foreldrekontaktene også utg jør FAU) varierer fra skole til skole, og

det er opp til foreldrerådet å bestemme valgordning og organisering. Se mer om organisering av foreldrekontakter og FAU på

side 13.

Lag et valgreglement
Vi anbefaler at alle skoler utarbeider et valgreglement for valg av foreldrekontakter og FAU-medlemmer, og at dette vedtas

av foreldrerådet. Reglementet bør beskrive valgprosedyrer og valgperioder. Det bør g jennomgås med jevne mellomrom og

revideres etter behov. Valgreglement for skolen tas inn i vedtektene for FAU.

Avklar forventninger
På et av de første møtene bør foreldrekontaktene og kontaktlærer avklare g jensidige forventninger. Det kan være lurt å

sette opp punkter over hva dere forventer av hverandre og deretter drøfte disse. Bli enige om et nivå på tiltak og aktiviteter

som er overkommelig for begge parter.
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Forslag til oppgaver for foreldrekontaktene
Plan for hjem-skole-samarbeid
Sørg for å få skolens virksomhetsplan, plan for hjem-skole-samarbeidet og eventuelt andre dokumenter som viser hvordan

skolen vil samarbeide med hjemmene og lokalmiljøet

Lag et forslag til plan for hjem-skole-samarbeidet i gruppen i samarbeid med kontaktlærer. Foreldremøter, konferansetimer,

aktiviteter m.m. inngår i planen. Forslaget legges fram og drøftes på et foreldremøte.

Samarbeid mellom foreldrekontakten/foreldrene og kontaktlærer
Avtal faste møter mellom kontaktlærer og foreldrekontakter, f.eks. én gang i måneden, eller legg opp til fast 

kontakt via nettet.

Foreslå et månedlig brev til foreldrene i samarbeid med kontaktlærer. Brevet kan informere om hvordan det går 

med gruppen faglig og sosialt, nye arbeidsmetoder, viktige ting å følge opp for foreldrene, sosiale aktiviteter o.a.

Bruk kommunikasjonsmulighetene på nettet! Mange har også god erfaring med å kommunisere via SMS, men husk 

at ikke alle er like fortrolige med elektroniske verktøy.

Foreldremøtene – planlegging av innhold og struktur
Lag en møteplan i samarbeid med kontaktlærer.

Planlegg innholdet i samarbeid med kontaktlærer. Drøft med andre foreldre hvordan møtene kan legges opp og 

spør hva de ønsker å ta opp.

Avtal med kontaktlæreren hvem som leder de ulike delene av foreldremøtene. Disse møtene er foreldrenes 

viktigste fellesarena og bør ledes av foreldrene.

Bidra til at foreldremøtene preges av dialog og aktivitet, ikke bare informasjon.

Ta opp på møtet hvordan foreldrene eventuelt kan delta i undervisningen, samt arbeidsmetoder og innholdet i 

undervisningen.

Få informasjon fra kontaktlærer om hvordan miljøet i gruppen er, hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre.

Dette bør være et tema på alle foreldremøter.

Diskuter hva foreldrene kan g jøre for å forebygge mobbing og bidra til et godt læringsmiljø i gruppen.

Evaluer foreldremøtene. Hva får vi ut av dem? Hvordan kan de bli enda bedre? Sørg for at det blir skrevet referat 

som blir sendt til alle foreldrene i gruppen.

Informasjonsflyt mellom foreldrekontaktene og FAU
Alle foreldre bør få referat fra FAU-møtene.

Legg fram saker FAU vil ha foreldrenes meninger om på foreldremøtene.

Foreldrekontaktene kan fremme saker for FAU på vegne av alle foreldrene i gruppen. Foreldrekontaktene bør få 

FAUs møteplan hvert semester med frister for å melde saker.

Det må være god informasjonsflyt mellom FAU og foreldrekontaktene/foreldrene i gruppen. FAU er foreldrenes 

talerør overfor skolen, de skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt 

del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Mange skoler har hjemmesider på nettet. Rådsorganene og foreldrekontaktene kan bruke disse til å informere om 

viktige saker. Sakslister og referater fra møter kan legges der.

Husk at det er ikke foreldrekontaktene som skal g jøre alle oppgavene alene! Fordel ansvar

og involver flere foreldre i små og store oppgaver. Alle foreldre har medansvar for

læringsmiljøet!

Hefte med tips til foreldrekontakter
FUG har utarbeidet et hefte til hjelp for nyvalgte foreldrekontakter. Heftet heter: ”ABC

for foreldrekontakter”. Det koster kr. 25 (kr. 210 for 10 eks) og kan bestilles på

www.fug.no, på telefon 22 24 75 63, på faks: 22 24 75 90 eller på e-post: bestilling@fug.no



Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et ”styre”, Foreldrerådets

arbeidsutvalg (FAU). FAU skal bidra til å skape et godt samhold mellom hjem og skole, medvirke til at læringsmiljøet blir trygt

og stimulerende og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Valg og organisering
Sammensetningen av FAU varierer fra skole til skole. Det er foreldrerådet som bestemmer valgordning og organisering. Her

er noen eksempler på ulik organisering av FAU:

Ved noen skoler er det foreldrekontaktene som utg jør FAU.

Ved store skoler med mange foreldrekontakter kan det velges et styre blant foreldrekontaktene. Dette styret 

utg jør FAU.

Noen steder er det slik at én av foreldrekontaktene i hver gruppe automatisk blir medlem av FAU, mens den andre 

ivaretar samarbeidet i gruppen.

Andre steder velges FAU av et samlet foreldreråd og består av helt andre foreldre enn foreldrekontaktene. På 

denne måten blir oppgavene fordelt på flere.

På noen skoler skjer valg av foreldrekontakter og FAU-medlemmer i de enkelte gruppene (det er ikke de samme som

velges til begge oppgaver).

FAU skal være representativt, men det må ikke være så mange medlemmer at det blir uhåndterlig. Antall medlemmer er

avhengig av skolens størrelse. Det kan variere fra 5 – 7 personer og opp til tjue. Ved noen skoler består FAU av et styre (leder,

nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem) som koordinerer og leder arbeidet, mens de andre FAU-medlemmene er delt inn i

mindre undergrupper som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

Valg av FAU-medlemmer bør skje før sommerferien slik at arbeidet kan komme fort i gang om høsten.

Hva er FAUs mandat?
I opplæringsloven står det slik i § 11-4 om Foreldreråd ved grunnskoler:

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å

skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, legg je til rette for trivsel

og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til

samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Lag en plan for arbeidet i FAU!
Sett opp en plan for møter i FAU og ev. møter i FAUs undergrupper. Lag en beskrivelse av hva FAU vil prioritere og hva dere

vil oppnå. FAUs møteplan bør inngå i en helhetlig plan for møter i samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyret og elevrådet.

Elevrådet og FAU bør ha møter i forkant av SU/driftsstyret slik at synspunkter fra foreldre og elever kan bringes videre til

skolens øverste samarbeids- eller styringsorgan. Utnytt mulighetene for kommunikasjon og samarbeid på nettet og via 

e-post og SMS!
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Eksempler på oppgaver for FAU:
Lage en plan for hjem-skole-samarbeidet ved skolen (i samarbeid med foreldrekontakter, kontaktlærere og 

skoleleder). En slik plan bør være en del av skolens virksomhetsplan.

Vurdering av skolens virksomhet på bakgrunn av bl.a. informasjonen som ligger på www.skoleporten.no ( i samarbeid 

med de andre partene i skolen).

Bidra aktivt til et godt læringsmiljø, håndtering og forebygging av mobbing og oppfølging av § 9a i opplæringsloven 

(”elevenes arbeidsmiljølov”).

Se på hvordan digitale verktøy kan utnyttes i hjem-skole-samarbeidet (FUG har et eget hefte om hvordan IKT kan 

brukes som verktøy i samarbeidet, et gratis eksemplar av heftet ble sendt til FAU-leder ved skolestart 2004).

Lage en plan for FAUs informasjonsvirksomhet, bl.a. FAUs plass på skolens hjemmeside og hvordan FAU kan nå alle 

foreldrene som har barn ved skolen.

Arrangere kurs for foreldrekontaktene.

Utarbeide rutiner for problem- og konflikthåndtering i hjem-skole-saker.

Samarbeide med elevråd om aktuelle saker av felles interesse.

Forberede og drøfte saker som skal opp i samarbeidsutvalget.

Hvordan kan skolen samarbeide godt med alle foreldre? Finnes det andre former og arenaer for samarbeid i tillegg til

de vi har?  

Det bør foreligge vedtekter for FAU på hver skole. Nedenfor følger et forslag til hvilke punkter som bør være med i 

vedtektene.

foreldreguide

Forslag til vedtekter for FAU
§ 1 – Foreldrerådet 
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av

foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt

samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel

og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom

skolen og lokalsamfunnet.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt

av foreldrerådet og er det utøvende organ for

foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og

skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha

medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 3 – Valg og konstituering 
FAU velger en valgkomité i god tid før valget. Disse innstiller

kandidater til FAU. Ledervervet bør avklares før valget. Valg

av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til

å begynne arbeidet tidlig på høsten.

(I vedtektene bør det presiseres hvordan FAU velges og

organiseres på den aktuelle skolen)

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder,

nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer (samt ev.

representant til det kommunale foreldreutvalget i de

kommuner som har opprettet det).

§ 4 – Komiteer
Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med 

nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. (Det kan for 

eksempel være skolevurdering, bruk av data i skolen,

informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning,

flerkulturell satsning, planarbeid o.a. Etter forslag fra

foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal

nedsettes.)

§ 5 – Møter 
FAU har møte én gang i måneden eller når minst tre

medlemmer krever det.

§ 6 – Oppgaver
(Se forslag til oppgaver ovenfor. Oppgavene varierer fra

skole til skole og må vedtas ut fra lokale behov)

§ 7 – Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på

arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan

kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til

gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 8 – Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt g jelder

for foreldrekontakter og medlemmer av skolens

rådsorganer (opplæringsloven § 15-1).

§ 9 - Endringer av vedtektene
Vedtektene g jennomgås en gang i året. Forslag til endringer

i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp

og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.
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Hefte med tips til FAU-medlemmer
FUG har utarbeidet et hefte til hjelp for nyvalgte FAU-medlemmer. Heftet heter: ”Medlem

av FAU – hva nå?”. Det koster kr. 25 (kr. 210 for 10 eks) og kan bestilles fra www.fug.no, på

telefon 22 24 75 63, på faks: 22 24 75 90 eller på e-post: bestilling@fug.no

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle saker som g jelder skolen.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet (dersom ikke kommunen har delegert slik myndighet

til SU i bestemte saker).

Hvem er medlemmer av SU?
SU har til sammen 9 medlemmer:

To representanter fra undervisningspersonalet

En for andre tilsatte

To fra foreldrerådet (FAU-leder skal være den ene)

To fra elevene

To fra kommunen (rektor skal være den ene)

Eksempler på aktuelle saker for SU:
skolens planarbeid, for eksempel virksomhets- og utviklingsplaner

skolens mål og visjon

skolens budsjett

skolevurdering og kvalitetsutvikling

skolens informasjonsarbeid

elev- og foreldremedvirkning

organisering av opplæringen

ordensreglement

læringsmiljøet, håndtering og forebygging av mobbing og oppfølging av § 9a i opplæringsloven 

skoleanlegget, inne og ute

trafikksikkerhet

valg av undervisningsmateriell

forsøks- og utviklingsarbeid

Hefte med tips til SU-medlemmer
FUG har utarbeidet et hefte til hjelp for medlemmer av SU. Heftet heter: ”Medlem av

skolens samarbeidsutvalg  – hva nå?”. Heftet inneholder bl.a. fire eksempler på

framgangsmåte i behandling av konkrete saker i SU. Heftet koster kr. 40 (kr. 340 for 10

eks) og kan bestilles fra www.fug.no, på telefon 22 24 75 63, på faks: 22 24 75 90 eller på

e-post: bestilling@fug.no
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Driftsstyret
I ca. 20 prosent av kommunene i landet er det innført driftsstyrer ved skolene. De fleste av disse skolene har driftsstyrer i

stedet for samarbeidsutvalg.

Driftsstyret er det øverste styringsorgan for den enkelte skole hvor partene i skolen - foreldre, ansatte, elever samt

eksterne (kommunal representant) - er representert. Skolens rektor er styrets sekretær, uten stemmerett. Driftsstyrenes

sammensetning, myndighet og oppgaver varierer fra kommune til kommune, men i alle kommuner har driftsstyret

beslutningsmyndighet i saker der kommunen har delegert slik myndighet.

Hvorfor driftsstyre?
Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker kommunen å styrke det lokale selvstyre ved å overføre ansvar og myndighet til

den enkelte skole og gi alle parter reell innflytelse på skolens virksomhet.

Eksempler på oppgaver som er delegert til driftsstyret:
behandle og vedta skolens budsjett innenfor tildelte rammer

vedta strategiplan og virksomhetsplan for skolen 

se til at plan for hjem-skole-samarbeid er en integrert del av skolens virksomhetsplan

se til at skolen driver skolevurdering og kvalitetsutvikling

behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø

vedta skolens ordensreglement

være høringsinstans

Hefte med tips til medlemmer av driftsstyret
FUG har også utarbeidet et hefte til hjelp for medlemmer av driftsstyrer. Heftet heter:

”Medlem av driftsstyret”. Heftet bygger på erfaringer og evaluering av

driftsstyreordningen i Oslo, Hamar, Stavanger og Kristiansand kommuner.

Heftet koster kr. 25 (kr. 210 for 10 eks) og kan bestilles fra www.fug.no, på telefon 22 24

75 63, på faks: 22 24 75 90 eller på e-post: bestilling@fug.no

På www.foreldrenettet.no er det egne sider med

informasjon og omtale av: Foreldreråd, Foreldrekontakter, Foreldrerådets

arbeidsutvalg, Samarbeidsutvalg, Driftsstyre, Kommunale foreldreutvalg og

FUG. Her finner dere også aktuelt materiell som kan lastes ned.

Abonner på FUGs nyhetsbrev!
FUG gir ut eget nyhetsbrev. Dere kan abonnere på nyhetsbrevet på

www.fug.no og www.foreldrenettet.no
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Annik Solberg tok hovedfag i pedago-

gikk ved Universitetet i Bergen for litt

over et år siden. Temaet for hovedfags-

oppgaven var mobbing, og utgangs-

punktet var intervjuer med åtte

foreldre som alle hadde opplevd at et

barn ble mobbet på skolen. Historiene

disse foreldrene forteller, kaster lange

skygger over gladmeldingene om at

mobbingen nå er på retur i Norge.

– Det blir tøft for foreldre når de på

invidivnivå må reise seg mot et system

som er så dypt forankret i egen

ufeilbarlighet, sier Solberg.

Skole i skyttergraven

Sju av de åtte foreldrene i Solbergs

hovedoppgave valgte å kontakte skolen

for å be om hjelp da de oppdaget at

barnet ble mobbet. Det som skulle blitt

tillitsfulle møter for å løse et alvorlig

problem, viste seg å g jøre situasjonen

mye verre: Henvendelsene til skolen ble i

mange tilfeller oppfattet som kritikk,

noe som førte både lærere og rektorer

ned i skyttergravene. Foreldrene opp-

levde å bli stemplet og stigmatisert,

både av skolen og av foreldrene til de

andre elevene. Og i noen tilfeller ble hele

saken avvist. Som en rektor ved en av

skolene sa til en mor som søkte hjelp:

”Ved denne skolen finnes det ikke

mobbing!”

Hovedoppgave om 

foreldre og mobbing

Tema

Forteller om mobbing – 
blir stemplet av skolen
Når foreldre oppdager at barna blir mobbet på skolen, bør de kontakte læreren 

eller rektor. Slik lyder i alle fall oppfordringen til norske foreldre. Men en hovedfags-

oppgave i pedagogikk fra Universitetet i Bergen viser at dette ikke alltid er veien å gå.

TEKST: TYRA TRONSTAD  FOTO: JØRN LANG



– Ett av foreldreparene valgte rett og

slett å ta barnet ut av skolen fordi de

følte at det var lite hensiktsmessig å ta

kontakt for å få hjelp. Disse foreldrene

unngikk en tilleggsbelastning som de

andre ga uttrykk for å ha hatt, forteller

Solberg.

Klassiske mønstre

En av de intervjuede foreldrene har en

datter som ble mobbet over en lengre

periode. Moren forteller: ”Til slutt blir

Live så dårlig at jeg må tilkalle lege.

Legen henviser henne umiddelbart til

BUP som en hastesak. Klassen skal så

på leirskole. Live har gledet seg til dette

og vil reise. På turen kommer hun i

basketak med noen av jentene. Live

bryter sammen og forteller læreren

hvordan hun har hatt det fra første

klasse. Han svarer at det må hun

glemme og heller se videre. På neste

konferanse tar jeg opp Lives situasjon.

Læreren konkluderer med at per defini-

sjon er dette ikke mobbing. Denne

oppfatningen står han siden fast ved.

Fra nå av er Live sjelden på skolen.”

Denne situasjon er betegnende for

foreldrenes fortellinger og bekrefter

noe som mobbeeksperten Dan Olweus

også har påpekt: Hvis ikke skolen vet

hva den skal g jøre, kan det den setter i

gang, g jøre situasjonen ti ganger verre.

– Mine undersøkelser avdekker mønstre

som ofte går ig jen i en del klassiske

situasjoner. For eksempel er det ikke

uvanlig at barn som blir mobbet, ikke vil

at foreldrene skal blande seg inn fordi

de er redde for at situasjonen skal bli

verre. Jeg vil likevel understreke at

mange skoler og lærere g jør en god

jobb for å komme mobbing til livs.

Mange får den hjelpen de trenger, men

min oppgave handler om de som ikke

har fått det, understreker Solberg.

Foreldre utfordrer skolens makt

”Christel”, mor til ”Espen”, forteller: ”Jeg

var så sliten at jeg ikke orket å snakke

med andre foreldre fordi jeg var redd

for å bryte sammen. Da ville jo også jeg

bli sett på som rar. På et felles

foreldremøte sier en mor at de ikke kan

g jøre noe når de ikke vet noe. Jeg

syntes det var usselt å skyve ansvaret

tilbake på meg. På et møte konkluderte

rektor med at det han hadde hørt om

guttens hverdag, var for bagateller å

regne, og at problemene kun eksisterte

i min egen fantasi. En gang spurte jeg

ham hvordan han forholdt seg til

foreldre med barn som trengte ekstra

hjelp, men som ikke var registrert hos

PPT. Da tok han et ark som han først

rev og deretter hev i bossbøtten med

følgende kommentar: “De må ikke

komme her og komme her.”

I mange av fortellingene er

kommunikasjonssvikten fullstendig. For

foreldrene har skolen blitt en

maktbastion, og de er utslitt.

Møtevirksomheten og brevskrivingen

blir til slutt en fulltidsjobb, og avmakten

går på helsa løs.

– Mekanismene som oppstår, kan

minne om maktkamper i næringslivet

eller politikken. Men foreldrene kjenner

ikke spillereglene. Jeg hevder at

foreldreperspektivet når det g jelder

mobbing fortsatt er noe man ikke

snakker om. Skolen kommer ofte med

noen tiltak slik at de kan komme med

en liste og vise sine gode intensjoner.

Men for dem det g jelder, henger alt i

løse luften, sier Solberg.

Flere veier å gå

Hva skal foreldrene så g jøre hvis

barnet blir mobbet? Det finnes

selvsagt en vei å gå som er ”korrekt” –

det vil si den formelle løypa g jennom

skolen og inn i forvaltningsapparatet. §

9a i opplæringsloven gir dessuten

barna rett til et skolemiljø uten

mobbing. Men ifølge Solberg er

foreldrene prisgitt et system som gir

brukerne ulik behandling. Noen foreldre

opplever å bli fulgt opp på en god måte,

andre g jør det ikke.

– ”Mine” foreldre fikk ikke nødvendig

hjelp fra skolen. Da de ikke ville ”gi seg”,

ble de fremstilt som vanskelige og

endte opp med å stå alene tilbake, noe

som er stikk i strid med det som er

meningen.

I oppgaven presenterer Solberg en

modell hun har utarbeidet på bakgrunn

av de åtte foreldrenes erfaringer.

Modellen viser hvordan det er meningen

at foreldrene skal forholde seg når det

oppstår problemer med barnas

skolegang. Den avdekker at foreldre

som er tro mot dette systemet, ofte

påføres tilleggsbelastninger som

stempling, stigmatisering, ensomhet

eller ryktespredning.

– Mine funn viser snarere at foreldre

unngår de verste tilleggsbelastningene

ved ikke å følge den vanlige linjen – som

innebærer at de først skal ta kontakt

med læreren, deretter rektor og så

følge veien videre inn i

forvaltningssystemet, påpeker Solberg.

Trenger mer kunnskap

Solberg tror at lærerne generelt har

behov for mer kunnskap på området

mobbing. Da vil de lettere kunne opp-

fatte foreldrenes henvendelser slik de

er ment: Nemlig som et rop om hjelp. –

Når foreldre henvender seg til skolen

om at barnet deres blir mobbet, er det

en tillitserklæring og burde også bli

oppfattet som det. Foreldrene ville ikke

tatt kontakt hvis de ikke hadde sett på

skolen som det riktige stedet å hen-

vende seg, påpeker hun. Solberg er glad

for at mobbing har blitt et viktig tema i

Norge, og understreker at mange skoler

g jør en fantastisk jobb. Men til tross

for stort fokus på mobbing i skolen de

siste årene, synes foreldreperspektivet

å være nærmest tabubelagt på dette

området. Og det er synd.

– Med bedre kunnskap om foreldrenes

situasjon, vil ansatte i skolen stå bedre

rustet i forhold til å jobbe

forebyggende. De vil også være bedre i

stand til å samarbeide med hjemmene.

Personlig har jeg et sterkt ønske om å

bidra til å g jøre et slikt kunnskapsløft

mulig i den norske skolen, sier Solberg.

Hun er selv mor til fem og dermed

spekket med foreldre-erfaring – noe

som g jør at hun godt kan forstå de

åtte foreldrenes fortvilelse i møte med

skolen.

– Foreldreskapet betraktes g jerne som

en livslang oppgave der barna synes å

være lyset i foreldrenes liv. Selv om

utholdenhet og tapperhet ofte preger
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Hovedoppgave om foreldre 

og mobbing:

Tema



foreldrene, vil kampene ofte vise seg å

bli nærmest som å slåss mot vindmøller.

Men fordi foreldre flest er villige til å gå

g jennom ild og vann for sine barn,

ruster de seg til kamp fordi det ligger

nedfelt i vår menneskelige natur.

– Foreldrene
MÅ kontakte
skolen!
– Det er ikke enkelt å forholde seg til

formelle retningslinjer og lovverk når

man er i en sårbar situasjon, sier FUG-

leder Loveleen R. Brenna. Hun mener

likevel det er viktig at foreldrene

kontakter skolen når barnet blir

mobbet.

– Foreldrene MÅ ta kontakt med skolen

hvis barnet blir mobbet. Og skolen må

på sin side rustes til å kunne sam-

arbeide om mobbesaker, sier Brenna.

Hun understreker at skolen har plikt til

å ta foreldrene på alvor. Hun legger til

at dersom foreldrene opplever at

skolen ikke håndterer situasjonen, må

de bruke sin rett til å klage til Fylkes-

mannen.

– Hvis foreldrene ikke bruker

klageadgangen, og Fylkesmannen

dermed ikke får kjennskap til

forholdene, vil denne type saker lettere

få utvikle seg videre uten at noe blir

avdekket, legger Brenna til.

– Det er fortvilet når foreldre og elever

opplever å ikke bli trodd. Annik

Solbergs hovedoppgave viser skolens

mangel på kompetanse når det g jelder

håndtering av mobbing og hjem-skole-

samarbeid, understreker hun.
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merket! (2001)
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barnehage, skole, SFO og hjem. (2002)
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Spørsmål: 

Har foreldre rett til å ha med seg noen

når de skal i møte med skolen, for

eksempel når de skal ha samtaler med

lærerne til barna, sosiallæreren eller

rektor? 

Svar: 

Ja, foreldrene kan godt ta med seg

noen til slike møter hvis de ønsker det.

Selv om skole og lærer er velmenende,

føler mange foreldre seg alene i møte

med skolen. Skolesystemet beskytter

sine, og lærerne har en sterk orga-

nisasjon i ryggen. Ofte opplever foreldre

at rektors lojalitet også først og fremst

ligger hos de ansatte. I henhold til § 12 i

Forvaltningsloven har en part rett til å

la seg bistå av advokat eller annen

fullmektig på alle trinn av

saksbehandlingen. Forvaltningsloven er

først og fremst en beskyttelse for den

private part – som her er foreldrene -  i

møte med forvaltningsorganet – som

her er skolen. Enhver myndig person

eller en representant for en

organisasjon som vedkommende er

medlem av, kan være støtteperson og

fullmektig. Det kan dermed være aktuelt

å ta med seg en voksen person man har

tillit til, en foreldrekontakt, en annen

forelder, en venn eller en fra FAU. Det

er selvsagt viktig at vedkommende selv

synes det er greit å gå inn i enkeltsaker.

Det kan være godt for foreldre å ha

med en person som kan høre hva som

blir sagt, og som eventuelt kan skrive

referat eller på andre måter hjelpe til

med å følge opp saken videre. Dersom

FAU-leder eller en annen fra FAU er

med, er det som “tillitsvalgt”, og saker

som g jelder enkeltpersoner skal

selvfølgelig ikke behandles i FAU. Alle

som bistår som støtteperson og

fullmektig har taushetsplikt.

Vennlig hilsen Lino Lubiana

Liho Lubiana,
medlem i FUG

Er du foreldrekontakt eller FAUer og har spørsmål knyttet til

barn i grunnskolen? Send dem til oss, og noen av

utvalgsmedlemmene skal forsøke å svare deg.

Spørsmål og svar

Spørsmål: 

Kan vi som foreldre bestemme hvilken

lærer ungene våre skal ha? 

Svar: 

Nei, foreldrene har ikke noe med anset-

telsessaker å g jøre. Det er kommunen

som er arbeidsgiver for lærerne. Men

det er selvsagt viktig at foreldrene gir

uttrykk for hva de ønsker, slik at skolen

er klar over hva foreldrene mener om

saken. I situasjoner der foreldrene er

svært misfornøyd med læreren barna

har, kan de klage. De må da doku-

mentere skriftlig hva det klages på. Det

kan være oppførsel, språkbruk, mobbing

av enkeltelever, undervisningsmetoder,

at lærer ikke underviser i samsvar med

g jeldende læreplan og lovverk og så

videre. Slike skriftlige klager skal sendes

til rektor.

Rektor kan bidra til et bedre klassemiljø

ved å ha jevnlige samtaler med lærerne,

g jerne sammen med foreldrekontaktene

i gruppen,. Skolen kan også etablere

kollegaveiledning, trekke inn PP-

tjenesten eller etablere en veilednings-

og oppfølgingsordning i samarbeid med

skoleetaten i kommunen. Ledelsen ved

skolen kan også sørge for at en

“vanskelig” lærer ikke får kontakt-

læreransvar, men blir timelærer i flere

klasser. Alle tiltak som settes i gang, må

følges opp og evalueres i samarbeid

mellom skolen, læreren, foreldrene og

eventuelt av skoleetaten i kommunen.

Vennlig hilsen Lino Lubiana

Lino Lubiana er far til fire og bosatt i

Råde kommune i Østfold. Han er prest,

jobber som rådgiver og medlem av

Foreldreutvalget for grunnskolen.



Reinholdt ble født et par år etter krigen

og kom som liten gutt fra Tyskland til

Bodø. Han har vist meg hva en oppvekst

med mobbing og ensomhet kan være

for en gutt med tysk far og norsk mor.

Reinholdts historie er en fortelling om

daglig bank på vei til og fra skolen. Om

klær og ransel som ble ødelagt.

Skolebøker som ble tilgriset med

hakekors. Det er en fortelling om en

gutt som lærte seg at det beste var å

tie stille, lukke seg inne i seg selv og

vente til smertene og mobberne

forsvant. Ta straffen fra lærerne for de

ødelagte bøkene.

De var ikke bare i bøkene det ble tegnet

hakekors. Det forhatte merket ble

risset og skåret inn i Reinholdts

håndbaker. Så mange ganger at de ble

stående som tydelige arr og merker.

Reinholdt overlevde barndommen ved å

flykte inn i sin egen fantasiverden. En

verden der menneskene var vennlige og

han fikk ha det trygt og godt. Etter

hvert klarte han ikke alltid å skille

virkelige hendelser fra det han opplevde

i fantasien. En dag læreren ”avslørte”

ham i det som ble tolket som en

usannhet, ble ordene sagt som skulle

forandre hverdagen for Reinholdt fra

ille til verre. Læreren sa til hele klassen:

”Der kan dere se! Man kan aldri stole på

slike tysker-unger!”

Reinholdt nærmer seg 60 nå, og er en

sliten mann. Hakekorsene på hendene er
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borte. De brant han bort med syre for

lenge siden. Men opplevelsene preger og

merker ham på så mange måter. Det er

ikke lett for ham å tro på kjærligheten

eller at noen vil ham vel. Og det er

nesten umulig for ham å sette grenser,

og ikke la seg utnytte av andre.

Lærdommen som ble slått og risset inn

i ham - at han var verdiløs og at han

kun ble sett eller fikk være i fred hvis

han hadde noe å gi til de andre – har et

langt liv ikke klart å viske bort.

Jeg vet ikke hvordan det vil gå videre

med Reinholdt. Jeg unner ham noen

gode år, men vet at det han opplevde 

da , kaster mørke skygger over livet

hans i dag. Vi har en plan om å besøke

skolen hans ig jen. Det blir første gang

siden han var elev der. Foreløpig er det

for vanskelig, men kanskje blir det mulig

en dag.

Mine barn går på Reinholdts gamle

skole i dag. De har det bra der og

opplever flinke og rause lærere. Men jeg

tenker: Hvordan var det mulig? Dette

som skjedde på 50-tallet? Vi kan si at

situasjonen etter krigen var spesiell. Vi

kan håpe og tro at elever og lærere i

dag har annen kunnskap og andre

holdninger, men når man møter

Reinholdt, føles det litt naivt å tro at vi

som er lærere, elever og foreldre i dag

har helt andre kvaliteter enn for en

generasjon eller to siden.

Jeg tror det nytter å slåss mot

mobbing i alle dens former. Jeg tror på

at bevissthet, åpenhet og et godt og

lovfestet skole-hjem-samarbeid kan

hindre at historier som den Reinholdt

forteller får lov å forbli uoppdaget i

dagens skole. Det er for sent for å gi

Reinholdt den oppvekst og skolegang

han hadde fortjent. Det er ikke for sent

å høre og ta på alvor den historien han

forteller.

Takk, Reinholdt!

Egil Arnsby

Egil Arnsby er medlem av

Foreldreutvalget for grunnskolen,

bosatt i Bodø og far til fem. Her har han

skrevet ned noen tanker om sitt møte

med en person som har fått store deler

av livet sitt ødelagt på grunn av

mobbing.

Egil Arnsby,
medlem i FUG

Kommentar

Takk,
Reinholdt!
Jeg har kjent Reinholdt et års tid, og han har lært meg mye som jeg på en måte

skulle ønske jeg hadde sluppet. Reinholdt kan sin Ibsen og Hamsun, han er

opptatt av teologi og filosofi og elsker musikk og lyrikk. Men det er g jennom å

fortelle sin historie at han har lært meg mest.
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Nytt hefte fra FUG:

Tid for samtale
Heftet "Tid for samtale" er en kort veiledning om innholdet i utviklings-samtalen

(konferansetimen). Heftet er skrevet for både foreldre og lærere, og er laget for å

skape gode rammer for samtalen og samarbeidet rundt eleven. "Tid for samtale" er

laget av Foreldreutvalget for grunnskolen, i samarbeid med ansatte og foreldre i Os

koimmune. Det foreligger både på bokmål og nynorsk. Heftet koster 25 kroner, og

det er rabatt ved bestilling av ti hefter eller mer.

Nytt materiell og nye hefter og
håndbøker

Materiell fra FUG

TEKST: TYRA TRONSTAD FOTO : JØRN LANG

Nyttig til skolestart fra FUG

Alle grunnskoler har

mottatt en skolestart-

pakke fra Foreldreutvalget

for grunnskolen og

Utdanningsdepartementet.

Pakken inneholdt materiell til bruk for

både lærere og foreldre ved inngangen

til et nytt skoleår - blant annet

kontaktbok, et eget hefte om utviklings-

samtalen (konferansetimen) og en ABC

for foreldrekontakter. Dersom skolen

ønsker flere eksemplarer av noen av

disse heftene, kan de bestilles via

www.fug.no, på faks 22 24 75 90 eller på

telefon 22 24 75 63.
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Et viktig mål med Utdanningsspeilet er å

gi både beslutningstakere og

offentligheten kunnskap om tilstanden i

grunnopplæringen, noe som ig jen kan

danne grunnlag for både debatt og

beslutninger. Utdanningsspeilet er delt

inn i seks faste kapitler og henter mye

informasjon fra det nasjonale

kvalitetsvurderingssystemet. I tillegg blir

det også laget et temakapittel som er

knyttet til aktuelle problemstillinger.

Årets temakapittel tar for seg

skolebidragsindikatorer, og baserer seg

på Statistisk Sentralbyrås

forskningsprosjekt som skal belyse

hvilket bidrag skolen gir til elevenes

læringsutbytte, uavhengig av elevenes

familiebakgrunn. Utdanningsspeilet kan

lastes ned fra skoleporten.no, eller

bestilles på adressen:

bestilling@utdanningsdirektoratet.no

kilde: skoleporten.no

Dette skoleåret har skolen og FAU

nedfelt et eget forventningsdokument

som setter konkrete krav og rammer

for samarbeidet mellom hjemmene og

skolen.

– Det har vært en omfattende prosess

med stor deltakelse fra foreldrene,

forteller FAU-sekretær Ingvild Holen til

avisen Østlendingen. Så langt synes hun

samarbeidet har bedret seg, slik at det

nå fungerer ganske bra. Men hun kan

nevne at foreldrene også har flere

planer for høsten. Blant annet vil FAU

sette i gang flere sosiale og

trivselskapende tiltak ved skolen.

Virksomhetslederen ved

oppvekstsenteret i Ådalsbruk, Trond

Søberg, understreker at foreldres

engasjement er en viktig faktor for

læring. Så langt har det gode

samarbeidet mellom foreldrene og

Ådalsbruk skole ført til større fokus på

hvordan uønsket atferd skal takles.

Skolen ønsker nå å bli enda bedre til å

involvere både foreldre og besteforeldre

i skoletida.

– Frivillige og gode hjelpere kan berike

skolehverdagen både for små og store,

sier Søberg.

Kilde: Østlendingen

Høstens konferanse for kommunale

foreldreutvalg (KFU) går av stabelen på

Quality Airport Hotell på Gardermoen

22.- 23. oktober. Både

utdanningsministeren, forsker Thomas

Nordahl og familieterapeuten Jesper

Juul  kommer, og det bør dermed være

duket for mange interessante debatter

om både skolen, barna våre og

foreldrerollen. FUG har sendt ut

invitasjon til alle KFU og alle kommuner.

Påmeldingsskjema ligger på

www.foreldrenettet.no Vi håper mange

KFU-representanter setter av helgen til

et spennende seminar! Les mer på

www.foreldrenettet.no og www.fug.no.

Viktig lesning:

Utdanningsspeilet
Mandag 13. juni lanserte Utdanningsdirektoratet den første utgaven av

Utdanningsspeilet. Utdanningsspeilet erstatter Læringssenterets årlige

tilstandsrapport fra grunnopplæringen, og gir et viktig bidrag til den offentlige

skoledebatten i Norge.

Les mer 
foreldrestoff på
fug.no eller 
foreldrenettet.no

Smånytt

Klare forventninger gir 
bedre samarbeid

Konferanse for
foreldre

Utdanningsdirektoratet har nå

fastsatt tidspunktene for

g jennomføringen av nasjonale prøver

til neste år. Prøvene for 4. og 7 trinn

skal avholdes på våren i skoleåret

2005/2006, mens prøvene for 10. trinn

og grunnkurs videregående opplæring

vil g jennomføres høsten 2006.

Nye tidspunkter for

nasjonale
prøver

Foreldre og lærere ved Ådalsbruk skole har begynt å stille klare forventninger og

krav til hverandre, kan vi lese i avisen ØØstlendingen.



 

Antall best.: BESTILLINGSLISTE  FAKS: 22 24 75 90 Antall 

Sider 

Pr. 
stk.: 

Pakke 
á 10 

Pakke 
á 50 bokmål nynorsk 

ABC for foreldrekontakter (rev. 2004) 20 s 25,- 210,- 935,-   

Aktuelle lover og forskrifter – for foreldre med barn i grunnskolen (rev. 2004) 80 s 40,- 340,- 1500,-   

Barn med behov for særskilt tilrettelagt opplæring – Veiledning til foreldre (2000) 64 s 55,- 465,- 2060,-   

Broer mellom hjem og skole – Håndbok om samarb. minoritetsspråklige foreldre/skole (2005) 98 s 75,- 635,- 2810,-   

Digital dialog mellom hjem@skole (2004) 40 s 25,- 210,- 935,-   

Eksempler på samarbeid mellom hjem og skole – Eksempelsamling (2002) 85 s 25,- 210,- 935,-   

Familiegrupper – om kollektivt foreldreskap (rev. 2000) 12 s 15,- 125,- 560,-   

Foreldres deltakelse i elevenes læring – Minoritetsspråklige foreldre, en ressurs (2002) 6 s  30,- 110,-   

… på albansk/ arabisk/ bosnisk/ kurdisk/ somali/ spansk/ tamilsk/ tyrkisk/ urdu/ vietnamesisk 6 s  30,- 110,-  

Foreldre teller! – Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? (2004) 22 s 20,- 170,- 750/1300   

Foreldreutvalget for grunnskolen – Informasjon og serviceerklæring (2004) 6 s Gratis   

Gode råd (til foreldre og foreldrekontakter) – Minoritetsspråklige foreldre, en ressurs (2004) 4 s  30,- 110,-   

… på albansk/ arabisk/ bosnisk/ kurdisk/ persisk/ somali// tamilsk/ tyrkisk/ urdu/ vietnamesisk 4 s  30,- 110,-   

Gulahallangirji – Kontaktbok mellom hjem og skole på nordsamisk (2004) 52 s 20,- 170,- 750/1300   

Har barnet ditt lese- og skrivevansker? Det kan være DYSLEKSI (rev. 1999) 6 s  50,- 200,-   

Klage og klagebehandling i grunnskolen – En veiledning for foreldre (rev. 1999) 8 s 20,- 170,- 750,-   

Kommunale foreldreutvalg – et idéhefte (rev. 2004) 18 s 25,- 210,- 935,-   

Konfliktløsning i skolen – Rutiner og prosedyrer – til hjelp for foreldre (rev. 2004) 16 s 15,- 125,- 560,-   

Kontaktbok mellom hjem og skole (rev. 2004) 52 s 20,- 170,- 750/1300   

Kontaktbok mellom hjem og skole (rev. 2004) Gratis til alle elever på 1. trinn 52 s Gratis   

Lesekvarten – lesestimulering for barn (rev. 2004) 6 s  50,- 200,-   

Lykken er en god skole – spørsmål om vurdering av skolen (rev. 2000) 8 s 15,- 125,- 560,-   

Materiellkatalog – beskrivelse av FUGs hefter (rev. 2004) 18 s Gratis   

Medlem av driftsstyret (2004) 24 s 25,- 210,- 935,-   

Medlem av FAU – hva nå? (rev. 2004) 14 s 25,- 210,- 935,-   

Medlem av skolens samarbeidsutvalg – hva nå? (rev. 2003) 25 s 40,- 340,- 1500,-   

Meldingsbok – inneholder også råd og informasjon (2004) 52 s 12,- 100,- 450/800   

Stopp mobbing – Gode råd til foreldre (rev. 2005) 16 s 20,- 170,- 750/1300   

The National Parents’ Committee – Informasjon og serviceerklæring på engelsk (2004) 6 s Gratis   

Les mer om heftene på www.fug.no/publikasjoner    SKRIV TYDELIG! 
 

 = Heftet foreligger ikke på nynorsk 
Porto (Postens takster) og  
ekspedisjonsgebyr (kr. 35,-) kommer i tillegg. 
Ekspedisjonsgebyr for gratis kontaktbok 
er på kr. 65,-. 
Vi tar forbehold om prisendringer. 
Bestilling sendes: 
FUG, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo 
Tlf.: 22 24 75 63      Faks: 22 24 75 90 
E-post: bestilling@fug.no 
Internett: www.fug.no  Se også: www.foreldrenettet.no                     Bestillingsliste pr. 26.04.05 

Faktura og heftene sendes: 

Skole: 

Navn: 

Adr.: 

Postnr.:  Poststed: 

 
 

Returadresse: 
FUG 
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLOB




