Høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomité FUGs innspill til Prop. 1 S (2017-2018)
Fra FUG møter: Elin Refsland, utvalgsmedlem og Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal ivareta foreldrenes interesser i
skolesammenheng (jfr. forskrift til opplæringsloven § 20-2). FUGs mandat gjelder
grunnskolen og første året i videregående. Forskningen er entydig på at
foreldreinvolvering gir bedre resultater for elevene, både faglig og sosialt. FUG
ønsker at skolen involverer foreldrene sterkere, i tråd med lov og forskrift, og tror det
er en forutsetning for at skolen skal lykkes i sitt krevende oppdrag.
Gjelder i hovedsak kapittel 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
FUG er fornøyd med at det satses på flere tiltak for å sikre god kvalitet i grunnskolen,
uansett bosted. Vi er imidlertid bekymret for at foreldrene ikke blir sett på som en
naturlig samarbeidspart i skolen i tiltakene som settes i verk. Utenforskap er kanskje
den største trusselen samfunnet vårt står overfor. Foreldrenes utenforskap videreføres til barna og forsterkes om vi ikke klarer å snu dette i fellesskap. Foreldrene må
synliggjøres som en naturlig samarbeidspart i de ulike tiltakene, i tråd med lovverket.
Tidlig støtte til elever som trenger det
FUG er glad for utprøving av modeller av Et lag rundt eleven og har forventninger til
dette. Modellene handler om hvilke kompetanser som kan hjelpe skolen i å skape en
trygg og god hverdag for elevene.
- FUG ønsker at modellene ivaretar foreldrenes rolle i laget på en god måte.
”Elevar med Høgt læringspotensial - e-læringsmodul for lærarar”. Dette er en start på
et viktig arbeid. Rutiner for å oppdage dette må finnes på alle skoler. Like lite som
man har lov å vende seg bort og "ikke se" mobbing, burde man kunne vende seg bort
og ikke se elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen.
- FUG ønsker at en slik e-læringsmodul blir obligatorisk for alle lærere.
Profesjonelle fellesskap med høy kompetanse på alle skoler
FUG har tro på en desentralisert kompetanseutviklingsordning om de nasjonale
føringene er gode nok. Her må kompetanse om hjem-skole-samarbeidet inngå som
del av et overordnet nasjonalt mål. FUG får årlig mange henvendelser som gjelder
vanskelig kommunikasjon og samarbeid med skolen, selv i lovpålagte oppgaver.
FUG er svært glad for at skoler som ligger i nedre grense for kvalitet får tvungen
oppfølging. Vi vet at foreldres utdanningsnivå har betydning for elevenes
skoleprestasjoner, men vi vet også at et godt samarbeid mellom hjem og skole kan
endre på dette. FUGs erfaring er at skoler i områder med lav utdanning ikke har gjort
noe for å endre på egen praksis, og nærmes brukt foreldrenes utdanningsnivå som
unnskyldning for dårlige resultater. Dette har bidratt til en systematisk skjevhet i
grunnopplæringen som et bedre hjem-skole-samarbeid kan bøte på.

FUG ønsker
- at det gis nasjonale føringer på kompetanseutvikling om hjem-skole-samarbeid
- at et forsterket veilederkorps også har god kompetanse på hjem-skole-samarbeid
- at lærerspesialistordningen også omfatter hjem-skole-samarbeid og skolemiljø
- at det gjennomføres felles nasjonalt tilsyn med hjem-skole-samarbeid
En mobbefri skole der alle elever har det trygt og godt
Det er selvsagt gledelig at regjeringen viderefører planlagte tiltak. Det er likevel
skuffende lite satsing på å forebygge, avdekke og håndtere mobbing tatt i betraktning
de alvorlige sakene som vi blant annet kjenner fra media. FUG reagerer også på at
det ikke er satt av øremerkede midler til skolehelsetjenesten, særlig sett i lys av tall
fra Ungdata-undersøkelsen.
FUG ønsker:
- Midler til evaluering av hvordan ny 9 A fungerer, herunder hvordan skolen involverer
skolens elever, foreldre og rådsorganene i skolens systematiske arbeid for å
forebygge mobbing.
- Øremerkede midler til skolehelsetjenesten
FUG er fornøyd med at det endelig blir gjennomført evaluering av SFO. Dette har vi
arbeidet for lenge. Foreldre opplever svært variabel kvalitet på tilbudet, både mht
innhold, kostnader og samarbeid med hjemmet.
Andre tiltak (kap. 226)
FUG er særlig glad for at det vurderes ekstra midler til FUGs flytting til Bø i Telemark.
Det å flytte virksomheten til Bø vil i rene flyttekostnader komme på anslagsvis 3.3
millioner. FUG har i utgangspunktet et relativt lite budsjett (14.840 mill.) og vil være
avhengig av tilførte midler for å kunne opprettholde en viss form for aktivitet i 2018.
.
Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene (kap. 221)
Også driften fra Bø vil koste mer enn ved lokalisering i Oslo. Tildelingen til drift av
FUG og FUB er redusert med 100 000 kroner som følge av gevinst ved overgangen
til digital post. Eksakte tall vanskelig, da det å drifte FUG og FUB fra Bø nødvendigvis
vil måtte endre måten å arbeide på. Det er likevel vanskelig å se for seg at FUG og
FUB skal kunne samarbeide med aktører i sektoren uten å være tilstede i de fora
hvor det skjer. Ut fra dagens aktivitetsnivå vil det påbeløpe rundt 300 000 i rene
reisekostnader, og i tillegg kommer kostgodtgjørelse, samt reisetid som vil tilsvare
rundt ett årsverk. Dersom KD, Utdanningsdirektoratet og våre øvrige samarbeidsparter møter oss i Bø, vil reisekostnadene til FUG og FUB bli tilsvarene lavere. For
2018 regner vi med halvtårsvirkning og ber derfor om økning på 800 000 i tildelingen.
Programkategori 07.30 Barnehager: FUG er glad for gjensidig plikt for barnehageeier
og skoleeier å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole, og at det følger
med midler til dette. Det er viktig at det følger noen føringer på hva slags informasjon
som kan deles og ikke minst hvordan dette skal gjøres. i dette arbeidet, hvor barnas
og foreldrenes syn tillegges vekt. Dette er en viktig overgang også for foreldre, og det
gir en god mulighet til å etablere et gjensidig tillitsforhold mellom hjem og skole om
det gjøres riktig. Slike overganger er også viktige mellom barnetrinn og ungdomstrinn,
og fra grunnskole til videregående, og forpliktende samarbeid bør gjelde også der.

