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Flyktningkrisen og skolegang – en nasjonal dugnad
Høsten 2015 har det kommet mange asylsøkere til Norge, nesten 7000 av disse
er barn i skolepliktig alder. Det er ventet enda flere i 2016. Alle barn i skolepliktig
alder, som skal være lenger enn 3 måneder i landet, har rett til skolegang!
Kommunene organiserer undervisningen på ulik måte. Noen steder kommer de til
å få undervisning på de vanlige skolene, andre steder for eksempel på det
asylmottaket der de bor. FAU kan gjerne ta kontakt med kommunen og
asylmottaket for å finne ut hva FAU kan bidra med, enten alene eller sammen
med andre.
Til dere som får «flyktningebarn» på skolen
Mange klasser kommer til å få nye elever. De ansatte på skolen gjør en god jobb
for å inkludere dem i undervisning og venneflokk. Barn knekker fort de fleste
koder, mens vi voksne kan slite litt mer med å bli kjent med nye mennesker.
Å være ny i et land kan by på flere utfordringer, som omfatter blant annet språk
og kultur. Foreldre kan finne det særlig vanskelig å oppdra barn i et nytt land.
Noen av de nyankomne foreldrene er vant til klare skiller mellom hjem og skole
som institusjoner. De vil også kunne se på skolen som en autoritet som må vises
respekt. Dette kan gi nye utfordringer til både lærere og foreldre. For å overvinne
dette kan de nyankomne/innflyttede trenge en hånd å holde i.
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) håper at foreldre og spesielt
tillitsvalgte foreldre kan bidra til å inkludere nye inn i foreldrefellesskapet og
systemet for hjem-skole-samarbeid. La oss gjerne tenke gjennom hvilke
forventninger og rolle foreldre har i det norske skolesystemet, og hvordan vi
informerer om det. Ikke minst – klarer vi å legge til rette slik at både barn og
voksne får en god opplevelse når det er aktiviteter som foreldrene er med på?
FAU kan gjerne ta kontakt med rektor på skolen for å finne ut hva FAU kan bidra
med, enten alene eller sammen med andre.
Barnefattigdom
Mange av de som kommer (spesielt de som bor på asylmottak) vil mangle det
meste, for eksempel klær og utstyr tilpasset de ulike årstidene. FAU kan gjerne ta
kontakt med frivillighetssentralen, kommunen eller asylmottaket (hvis det er et
mottak i kommunen) for å undersøke om det er behov for innsamling. Tenk
gjerne på familiers ulike økonomi når dere planlegger aktiviteter. Det kan også
være utfordrende både å forstå og å stille på en typisk norsk dugnad, men det

kan også virke inkluderende om det blir gjort på en god måte. Kronerulling for
skoleaktiviteter bør alltid unngås.
Hatprat
Vi har denne høsten sett en oppblomstring av hatefulle ytringer. Dette kan også
finnes blant elever og foreldre. Wergelandsenteret i Oslo (www.theewc.org) har
utviklet materiell og kursopplegg for å motvirke hatprat. I 2016 vil
Wergelandsenteret tilby kurs til interesserte skoler i Norge. Kursene har som mål
å styrke skolenes forebyggende arbeid ved å bygge kompetanse hos lærere,
elever og foreldre. Les mer om kurset her:
http://www.theewc.org/uploads/content/Forebygging%20av%20hatefulle%20ytrin
ger%20pa%20nettet.pdf
Dersom du ønsker å styrke det forebyggende arbeidet på din skole ta kontakt
med Wergelandsenteret. Kontaktperson er Zakia Akkouh: z.akkouh@theewc.org
Mer informasjon kan du finne på FUG sin hjemmeside.
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