Referat
FUG utvalgsmøte

FUG-møte nr.

1-2015

Sted:
Varighet:
Til stede:
Fra utvalget:

Schweigaards gate 15 B, møterom Undset
Torsdag 29. januar – fredag 30. januar 2015

Fra sekretariatet:

Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen og Joachim Majambere. Kjersti Falck
til sak 13, Anne Nilsen til sak 05
Ubah A. Aden dag to.
Kunnskapsdepartementet v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann Helen
Elgsæther, Magnhild Aasan. Utdanningsdirektoratet v/Petter Skarheim,
Helge Lund, Merete Bækkevold og Anne Hauglid.

Forfall:
Kopi til:

Eventuelt
Referatsaker

Orienteringssaker

29.-30.01.2015
2015/33

Leder Elisabeth Strengen Gundersen, nestleder Christian Hellevang, Ubah
A. Aden, Synøve Buan. Laila Aleksandersen Nutti og Tom Wennemo deltok
på skype.

Saksliste

Sak FUG 01/2015:
Sak FUG 02/2015
Sak FUG 03/2015
Sak FUG 04/2015
Sak FUG 05/2015
Sak FUG 06/2015
Sak FUG 07/2015
Sak FUG 08/2015
Sak FUG 09/2015
Sak FUG 10/2015
Sak FUG 11/2015
Sak FUG 12/2015
Sak FUG 13/2015
Sak FUG 14/2015

Møtedato:
Journalnr.:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Mandat, roller og samarbeid
Årsrapport 2014
Virksomhetsplan 2015
Kommunikasjonsstrategier 2015
Budsjett 2015
Budsjettinnspill 2016
Spesialundervisning
Prinsippnotat om lekser
SFO – Heldagsskole – Helhetlig skoledag
Matematikk
FUGs syv prioriterte saker
Foreldrekonferansen
NoKo

Tittel: Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

01/2015

Sak FUG:

02/2015

Saksdokumenter:
- Innkalling
- Saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Tittel: Mandat, roller og samarbeid

Saksbehandler
ghd
Saksdokumenter:
- Kommunikasjon, roller og mandat 2012
- Mandat, roller og samarbeid - revidert 2015

Vedtak:
Utvalget tar dokumentet Mandat, roller og samarbeid til etterretning.

Dokumentet Kommunikasjon, roller og mandat fra 2012 var på sakslisten på det
første utvalgsmøtet i 2012. Utvalget synes at dette kan være et godt
arbeidsdokument, men at det trenger å vedlikeholdes.

Tittel: Årsrapport 2014

Saksbehandler
jma

Sak FUG:

03/2015

Saksdokumenter:
- Årsrapporten kapittel III

Vedtak:
Sekretariatet innarbeider endringer som kom frem under behandlingen på
utvalgsmøtet. Sekretariatet ferdigstiller årsrapporten.

Utvalget fremmet nyttige forslag til endringer og tilføyelser som vil danne
grunnlaget for den endelige årsrapporten.

Tittel: Virksomhetsplan 2015

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

04/2015

Saksdokumenter:
- Virksomhetsplan 2015

Vedtak:
Sekretariatet innarbeider endringer som kom frem under behandlingen på
utvalgsmøtet. Sekretariatet ferdigstiller virksomhetsplanen.

Utvalget behandlet førsteutkastet til virksomhetsplan på møtet 6-2014. Utkastet
er endret etter behandlingen i møtet og etter endelig tildelingsbrev. Dette var
endelig behandling av planen.

Tittel: Kommunikasjonsstrategier for nett, media og sosiale media 2015

Saksbehandler
ani

Sak FUG:

05/2015

Saksdokumenter:
- Nettstrategi for FUG – 2015
- Mediestrategi for FUG - 2015
- Strategi for sosiale medier for FUG – 2015
- Proaktiv medieplan
Vedtak:
FUG tar de framlagte strategiene for nett, medier og sosiale medier og
medieplanen til etterretning.

Utvalget ble enige om å fronte følgende saker overfor medier: gratisprinsippet,
frafall, skoleeieransvaret og spesialundervisning.

Tittel: Budsjett 2015

Saksbehandler
ghd/anfo

Sak FUG:

06/2015

Saksdokumenter:
- Utkast til budsjett

Vedtak:
Budsjettet ferdigstilles på bakgrunn av behandlingen i utvalget.

Utvalgets behandling vil danne grunnlaget for ferdigstillelsen av det endelige
budsjettet for 2015.

Tittel: Budsjettinnspill 2016

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

07/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
Foreldreutvalget ber om at inntekten til utvalget justeres opp til 2014-nivå, justert
for pris- og lønnsvekst. Arbeidet med kjerneoppgavene våre (hjem-skolesamarbeidet) inklusivt rådgivning og kursing av foreldre og kontakt med
Foreldreråd og FAU vil kunne kreve mer ressurser i 2016.

Det er frist for å komme med innspill til budsjett 2016 15.03.15.
Utvalget opplever at det har høy aktivitet og tendensen er at aktiviteten er
stigende. En stor del av økningen er i form av økt antall henvendelser fra foreldre
og skoletilsatte som ber om informasjon og hjelp. Enkelte henvendelser er korte
og enkle; d.v.s. et spørsmål med enkelt svar. Andre henvendelser, spesielt når
det gjelder mobbing og spesialundervisning, kan innebære langvarig og
tidkrevende bistand.
Det økende antallet henvendelser gjør også at FUG ser behovet for bedre
skolering av tillitsvalgte foreldre i tillegg til den veiledning skolens rektor står for.
Ved økte midler vil det være mulig å utvikle et nettbasert kursopplegg for
tillitsvalgte foreldre som kan gi dem et bedre grunnlag for å drive et godt hjemskole-samarbeid lokalt. Utvalget har også et ønske om å kunne tilby FAU-ledere
nyttige tips til arbeidet direkte gjennom e-post, ikke som i dag, der informasjonen
sendes via rektor. Samtidig anser vi at en slik direkte kontakt sannsynligvis også
vil medføre ytterligere økning i henvendelser.

Tittel: Spesialundervisning

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

08/2015

Saksdokumenter:
- Utkast til prinsippnotat om spesialundervisning

Vedtak:
Sekretariatet endrer prinsippnotatet om spesialundervisning på bakgrunn av
behandlingen på utvalgsmøtet. Det ferdigstilte prinsippnotatet sendes til
Kunnskapsdepartementet og legges ut på fug.no.

Foreldreutvalget har tidligere diskutert prinsippnotatet om spesialundervisning.
Det vil nå bli ferdigstilt etter diskusjonen i utvalget.

Tittel: Prinsippnotat om lekser

Saksbehandler
rhj

Sak FUG:

09/2015

Saksdokumenter:
- Utkast til prinsippnotat

Vedtak:
Prinsippnotatet vedtas med de endringene som kom fram i møtet.

Følgende vedtak ble gjort på FUGs utvalgsmøte 6 i 2014:
”Med lekser mener FUG skolearbeid som elevene er pålagt å gjøre utenfor
undervisningen.
Foreldres engasjement er viktig for elevenes motivasjon i skolearbeidet.

FUG mener samarbeidet hjem-skole skal være uavhengig av foreldrenes
mulighet til å bidra i leksearbeidet. På bakgrunn av dette ønsker FUG en skole fri
for pålagte hjemmelekser.
Utvalget ber sekretariatet lage et utkast til prinsippnotat om lekser.”
Dette vedtaket legges inn i prinsippnotatet som ferdigstilles i tråd med det som
ble vedtatt i møtet.

Tittel: SFO – Heldagsskole – Helhetlig skoledag

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

10/2015

Saksdokumenter:
- Utkast til problemnotat om SFO

Vedtak:
Problemnotatet om SFO vedtas med de endringene som kom fram i møtet.
Notatet legges ved henvendelsen til Kunnskapsdepartementet med oppfordring
til å iverksette en evaluering av SFO.

Sekretariatet ferdigstiller problemnotatet om SFO med utgangspunkt i
endringsforslagene som kom fram i møtet.

Tittel: Matematikk

Saksbehandler
jma

Sak FUG:

11/2015

Saksdokumenter:
- FUGs prinsippnotat om regning og matematikk

Vedtak:
Prinsippnotatet om regning og matematikk vedtas.

Foreldreutvalget ønsker å lage en strategi på oppfølgingen av dette
prinsippnotatet. Vi ser også behov for å knytte forskning til dette og kommende
prinsippnotater.

Tittel: FUGs syv prioriterte saker

Saksbehandler
rhj
Saksdokumenter:
Ingen

Vedtak:
Følgende saker vil være prioriterte i 2015:
Frafall
Gratisprinsippet
Skoleeiers ansvar
Fysisk aktivitet
Spesialundervisning/tilpasset opplæring
Vurdering for læring
Elevenes rettigheter
Lekser

Sak FUG:

12/2015

I starten av 2014 valgte FUG å prioritere syv saker i tillegg til FAU og mobbing.
Det letter det daglige arbeidet og møtet med mediene, at utvalgsleder kan spisse
budskapet. For 2015 har utvalget valgt åtte saker som skal prioriteres. Utvalget
har hele tiden et bredt fokus og uttaler seg om det som er aktuelt.

Tittel: Foreldrekonferansen

Saksbehandler
kjf

Sak FUG:

13/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
Arbeidsgruppen arbeider videre med tema og innhold til foreldrekonferansen
2015. Synøve Buan er utvalgets representant i arbeidsgruppen.
Foreldrekonferansen vil bli gjennomført den 24. og 25. oktober, på et hotell ved
Gardermoen.

I 2014 hadde FUG og FUB for første gang en felles konferanse. Konferansen var
veldig vellykket. FUG ønsker en felles konferanse også i 2015. Foreløpig vet vi
ikke hva det nye FUB ønsker, og FUG venter på innspill fra dem. Utvalget ble
oppfordret til å fortløpende komme med innspill til foreldrekonferansen.

Tittel: NoKo

Saksbehandler
ghd

Sak FUG:

14/2015

Saksdokumenter:
- NoKos samarbeidsavtale
Vedtak:
Utvalgsleder og kontorsjef tar med seg innspillene fra utvalget til møtet i Nordisk
Komité for skoleforeldre 5. og 6. mars 2015. Innspillene går ut på:
- Hyppighet på konferansen
- Invitasjon til hverandres arrangement
- Inkludering av flere foreldreorganisasjoner
- Språk i samarbeidet
- Skolebesøk
- Felles medieutspill

FUG er medlem av Den Nordiske Komité, NoKo. De andre medlemmene er
Skole og Forældre i Danmark, Foreldrealliansen i Sverige, Hem och skola i
Finland og Heimili og skóli - landssamtök foreldra på Island. Formålet er,
gjennom samarbeid og erfaringsutveksling, å fremme medlemmenes
organisasjoner og å fremme samarbeidet med Nordisk råd.
Lederansvaret i NoKo har gått på omgang blant medlemslandenes ledere. I
inneværende periode har Sverige lederskapet og planen er at konferansen skal
holdes i Sverige høsten 2016. Danmark har hatt sekretariatsfunksjonen. Utgiften
til dette har vært dekket gjennom medlemskapsavgiften som
medlemsorganisasjonene har betalt. Danmark har varslet at de ikke lengre kan
påta seg sekretariatsfunksjonen, og medlemmene må diskutere hvordan det kan
løses i fortsettelsen. Det er en mulighet at et annet land kan påta seg oppgavene
med å være sekretariat, eller det finnes løsninger der alle landene tar ansvar.
FUG ser at organisasjonene kan få dra drahjelp fra hverandre for eksempel når
det gjelder leksepraksis og skolemat. De innser imidlertid at det norske utvalget
har bedre betingelser og dermed et større handlingsrom enn
søskenorganisasjonene. Utvalget ser for seg at det nordiske samarbeidet kan
realiseres ved at medlemslandene inviterer hverandre til sine nasjonale
konferanser. Utvalget stiller spørsmål ved utbyttet av konferansene som
arrangeres hvert annet år. FUG ønsker ikke å påta seg sekretariatsfunksjonen.

Eventuelt
1.

Høringer – Arbeidsfordeling
Arbeidsfordelingen ved aktuelle høringer ble diskutert.

2.

Oppfølging av samarbeidet med Oslo KFU
FUG tar et møte med Oslo-KFU og drøfter hvordan
funnene fra de tre skolene kan brukes for å engasjere
flere foreldre i hjem-skole-samarbeidet.

3.

Siden sist
Laila Aleksandersen Nutti foreslo at det avsettes tid i
starten av hvert møte til å orientere om hva som har
skjedd siden sist.

Referatsaker (ligger på intranettet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra FUG-møte 6-2014
Referat fra FUG-AU-møte 7-2014
Referat fra referansegruppe Barn i barnevernet. 03.12.14
Referat fra arbeidsgruppe i MMM 20.11.14
Referat fra arbeidsgruppe Tannbarn 11.12.14
Referat fra arbeidsgruppe i MMM 16.01.15

Orienteringssaker (ligger på intranettet)
1. FUGs rådgivning
1.1 i perioden 25.11.14-31.12.14
1.2 i hele 2014
2. ”Regelverk i praksis”: Rapport fra delprosjekt 2 – Roller og ansvar
3. FUGs deltagelse i ulike grupper og utvalg per 22.01.15
4. Innsendte høringer i 2015
4.1 Høring om endringer i RLE-faget m.m
4.2 Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for
undervisningsåret 2015–2016
4.3 Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov)
4.4 Høring – forslag til læreplan i arbeidslivsfag
4.5 Høring - forslag til endringer i utdanningsvalg

