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Møte mellom FUG og KUF-komiteen 01.04. 2014
Foreldreutvalget for grunnopplæringen er oppnevnt av Kongen i statsråd for fire
år av gangen. FUG arbeider for foreldremedvirkning i skolen og et godt
samarbeid mellom hjem og skole.
FUG ønsker å ta opp følgende:
Gratisprinsippet
FUG er opptatt av at skolen skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller mellom
elevene. Derfor er gratisprinsippet viktig i skolen. FUG opplever i vår kontakt med
foreldre at gratisprinsippet ofte blir brutt eller omgått på ulike måter. Ett eksempel
blant flere er i forbindelse med leirskoleopphold. Da får foreldre en giro, lodd som
skal selges eller andre pålegg om bidrag. Skolene skylder på dårlig økonomi.
FUG ber komiteen være oppmerksom på at brudd på gratisprinsippet skjer, og at
det er et stort problem for enkelte foreldre.
Skoleeieransvaret
FUG får mange henvendelser fra foreldre som forteller at skolen bryter loven
både når det gjelder spesialundervisning og mobbing. Vi har eksempler på at
foreldre klager og får medhold hos fylkesmannen, men til tross for dette, skjer det
ingen endring. FUG ønsker at fylkesmennene blir styrket og får muligheter til å
følge opp pålegg og tilsyn med sanksjoner. FUG ønsker også at Stortinget skal
sørge for at lovverket er så tydelig at skoleeier helt klart vet hva som er deres
ansvar. Vårt seneste eksempel er en kommune som ikke hadde riktig forståelse
av krav til lærertetthet. Det er tydelig i forarbeidene til loven som opphevet
klassedelingstallet i 2003, at dette ikke skulle være et sparetiltak.
Klassedelingstallet var 18 i første klasse og 28 fra andre til syvende klasse og 30
fra åttende til tiende klasse. Denne kommunen hadde sett bort fra at det skulle
utløse en ny lærerressurs ved den 19. eleven i første klasse.
I små kommuner kan det være vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere og å tilby
valgmuligheter når det gjelder fremmedspråk og valgfag. Man kan stille spørsmål
ved om skoleeier gir et likeverdig tilbud til elever ved små skoler i distriktene.

Evaluering av SFO
Kvaliteten på og innholdet i SFO varierer stort fra kommune til kommune. Det er
lite nasjonale føringer. FUG har lenge ønsket en grundig evaluering av SFO. På
bakgrunn av evalueringen kan det arbeides videre med utvikling av SFO når det
gjelder organisering og innhold. Dette kan føre til en bedre og mer enhetlig
praksis. FUG ønsker en tett forbindelse mellom skolen og SFO.
Mobbing
For mange elever er mobbing et stort problem, og foreldre er fortvilet. Mange
skoler greier ikke å gripe fatt i mobbing og få en stopp på det. Noen skoler greier
heller ikke å skape et så godt læringsmiljø at det motvirker mobbing. FUG er med
i Manifest Mot Mobbing og arbeider aktivt både for å forebygge og stoppe
mobbing.
Sammen med KS har FUG hatt et prosjekt finansiert av KD. Det handler om at
kommunene oppretter et beredskapsteam som kan aktiveres når det er spesielt
vanskelige mobbesaker, eller når foreldrene opplever at de ikke får noen støtte
og hjelp. I beredskapsteamet skal personer som har kompetanse og er ansatt i
kommunen delta. Fire kommuner har vært med i prosjektet, og rapport foreligger.
Konto for FAU og KFU
Stortingsrepresentant Frank J. Jensen har stilt et skriftlig spørsmål til
Kunnskapsministeren om hvordan FAU og KFU skal kunne opprette en
bankkonto. Dette har FUG vært opptatt av siden bankloven ble endret, og FUG
har vært i kontakt med Brønnøysundregisteret, banker og
Kunnskapsdepartementet uten å finne noen løsning. FUG får mange
henvendelser om dette. Kunnskapsministeren svarer med henvisning til FUGs
hjemmeside. FUG mener at ingen av de løsningene vi har skissert, er gode nok.
Frafall i videregående opplæring
FUG er opptatt av det store frafallet i videregående opplæring. Det er et
sammensatt problem, men FUG mener det kan skyldes mangelfull opplæring
tidlig i skoleløpet. Derfor er tidlig innsats viktig også for å forhindre frafall.
FUG opplever i sin rådgivning at foreldre forteller om hvordan barna ikke får det
de har krav på når det gjelder spesialundervisning, tilpasset opplæring, tiltak mot
mobbing eller andre rettigheter. Det kan oppleves som et sprik mellom lovens
intensjon og den virkeligheten som barn og foreldre opplever. Om elevene ikke
får oppfylt sine rettigheter, kan det i stor grad føre til frafall.

