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Tittel: Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler
GHD

Sak FUG:

15/2015

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

Utvalget hadde en runde med hva som hadde skjedd siden sist og ble enige om
å ha det som fast punkt på sakslisten fra neste møte.

Tittel: Foreldrekonferansen

Saksbehandler
KJF

Sak FUG:

13/2015

Saksdokumenter:
- Oppsummering arbeidsgruppemøte

Vedtak:
Arbeidsgruppen arbeider videre med tema og innhold til foreldrekonferansen
2015.

Det blir også i år en felles konferanse for FUB og FUG etter de gode erfaringene
fra i fjor. Vi må være opptatt av å treffe målgruppen. Det er fint med ulike
parallelle sesjoner. Folk skal få ideer de kan ta med hjem og være med på å
forandre skolen.
Mange innledere er på plass, og det kom forslag til noen flere og forslag til
program. Forslag til tittel er ”Gode relasjoner rundt barnet..” eller noe

lignende. Det foreslås å lage en animasjonsfilm for å presentere
utvalgene.

Tittel: Felles utvalgsmøte med FUB

Saksbehandler
GHD

Sak FUG:

16/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
FUG følger opp resultatet fra diskusjonen med FUB-utvalget.

Utvalgsmedlemmene og de ansatte presenterte seg og sa noe om sine
hjertesaker. Det var satt opp fire saker til felles drøfting:
-

Felles konferanse
Hele barnet – hele løpet
Budsjett
Kan vi gjøre noe felles med overgang barnehage – skole?

Det ble orientert om sakene og de ble drøftet. Det var enighet om å lage et felles
utspill i forbindelse med skolestart. Det var også ønske om ha et felles møte en
gang per år. I år er FUB nyoppnevnt. Til neste år vil det være et nytt FUG.
Følgende er medlemmer av FUB
Marie Therese Skinstad-Jansen, Moss, Østfold (leder)
Espen Agøy Hegge, Trondheim, Sør-Trøndelag (nestleder)
Hege Tegler, Drammen, Buskerud
Honoratte Kashale, Oslo
Miriam Anna Stina Paulsen, Drag, Nordland
Yngvar Natland, Tromsø, Troms
Audun Fiskum, Harran, Nord-Trøndelag (vara)

Tittel: FUGs prioriterte saker i 2015

Saksbehandler
JMA

Saksdokumenter:
- Ingen

Sak FUG:

17/2015

Vedtak:
Utvalget vil prioritere disse sakene ved å ta dem opp i medier, sosiale medier,
møter og høringer. Det vurderes hvordan aktiviteten kan loggføres.

FUG prioriterer følgende saker i 2015:
- Frafall
- Skoleeiers ansvar
- Elevenes rettigheter
- Tilpasset opplæring/spesialundervisning
- Vurdering for læring
- Lekser
- Gratisprinsippet
- Fysisk aktivitet
Disse sakene tas opp i ulike sammenhenger, både i møte med organisasjoner, i
foredrag og i sosiale medier. De trekkes inn når det skrives høringsuttalelser. Om
alle skriver inn i et dokument når de har hatt noen utspill, blir det lettere å se
hvordan vi har arbeidet med sakene. Det kan også være nyttig med tanke på
årsberetningen.

Tittel: Valget 2015

Saksbehandler
RHJ

Sak FUG:

18/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
Leder lager et utkast til leserbrev som drøftes i møte 3 – 2015. AU lager et
innspill til Arendalsuka. Seks utfordringer til politikere. FUG skriver et brev til
politikere som er valgt til kommunestyret og ber dem huske på at de er
skoleeiere.

Leserbrev må handle om hva lokalpolitikere må mene noe om. Leserbrevet
sender de som ønsker til sine lokalaviser i løpet av sommeren. Arendalsuka er
det vi har ved skolestart. Der lager AU seks innspill til politikere.

Etter valget er det viktig at politikerne prioriterer skole og ikke glemmer
foreldreperspektivet. I brevet til de som er valgt, må vi skriver ”kjære skoleeier” og
ta med de seks punktene vi løfter i Arendalsuka.
Alle utvalgsmedlemmene må gjøre innholdet til sitt før de bruker det.
Det er sendt en e-post til FAU-er og KFU-er med spørsmål de kan stille til
kommunepolitikere for å løfte fram skole som tema i valgkampen.

Tittel: Fritt skolevalg og skoleeieransvaret

Saksbehandler
TOB

Sak FUG:

19/2015

Saksdokumenter:
- Stortingsmelding 14 Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner
- Lokale inntaksregler i fylkeskommunene
- NIFU-Læringsmiljø
- NIFU-Tilbudsstruktur
- NIFU-Underveis_struktur
- Gjesteelevsgaranti Oslo

Vedtak:
Saken tas opp igjen til grundigere behandling på møte 5 i oktober og konklusjon
på et senere utvalgsmøte. Utvalgsleder tar etter hvert opp problemstillingene
rundt eventuelt endret eierskap av videregående skoler i møte med politisk
ledelse.

I kommunereformen antydes det at ansvaret for videregående opplæring kan bli
overført fra fylkeskommunen til store kommuner. Ikke alle elever er tjent med en
blanda struktur på skoleeierskapet der både kommuner, fylkeskommuner og
staten er skoleeiere. Saken bør sees i sammenheng med fritt eller ufritt skolevalg
innad i fylker og på tvers av fylkesgrenser.
To spørsmål blir sentrale sett fra et foreldreperspektiv: Hvordan vil det helhetlige
ansvaret sikres for den videregående opplæringen, og hvordan skal dette
finansieres?
Det er komplekst å vurdere tilbudene i de ulike fylkene.

Et ekspertutvalg mente at man må ha minimum 100 000 innbyggere for å ha hele
spekteret av valg i videregående skole. I Finmark fylke er det ikke så mange
innbyggere. Det blir også et tynt grunnlag om kommuner skal ha ansvar, selv om
de slår seg sammen.
Ut fra tanken om utjevning av sosiale forskjeller er det et paradoks at det er de
som er svakest på skolen som må reise lengst. Det er for stort fokus på
karakterer. Det er ikke objektive kriterier. Opptakene må bygge på annet enn
karakterer. Noen steder er det opptaksprøver.

Tittel: Gratisprinsippet

Saksbehandler
JMA

Sak FUG:

20/2015

Saksdokumenter:
- FUGs problemnotat om gratisprinsippet

Vedtak:
FUG samler eksempler knyttet til gratisprinsippet. FUG fornyer nettsiden om
gratisprinsippet og bruker sosiale medier På sikt sendes e-post til FAU-ene med
oppfordring om å drøfte gratisprinsippet. I forbindelse med e-posten skriver FUG
en kronikk.

Loven er tydelig, men gratisprinsippet brytes ofte i skolen. De som har problemer
med økonomi, synes det er vanskelig å ta det opp. Derfor må FAU-ene være
bevisste. FUG er opptatt av utjevning av sosiale forskjeller og vil være en
stemme for de som ikke kommer til orde. Vi ønsker en skole for alle.
Det er mange ulike omgåelse av gratisprinsippet og foreldredrevne arrangement
utenom skoletid som det må betales for. Mange synes det er greit å betale seg
ut. Vi har tradisjon med dugnad for å skaffe midler til det som trengs.
Det er videregående som synder mest. For eksempel kan de ha bli-kjent-tur der
skolen betaler halvparten og foreldrene den andre halvparten.
Leirskoleforbundet er fortvilet over at gratisprinsippet blir brutt i forbindelse med
leirskoler eller at kommunene sier nei.
§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje
krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med
grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i
skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av
grunnskoleopplæringa.
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rundskriv-f-14-03/id109309/

Tittel: Djupedalutvalget

Saksbehandler
RHJ

Sak FUG:

21/2015

Saksdokumenter:
- NOU 2015:2
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nye-forslag-for-a-bekjempemobbing/id2399951/

Vedtak:
FUG deltar på Kunnskapsdepartementets regionale høringsmøter om NOU
2015:2. FUG leverer en høringsuttalelse om utredningen. Utvalget ønsker å
legge vekt på FUGs bidrag til å involvere foreldre i arbeidet med det psykososiale
skolemiljøet.

Djupedalutvalget fremhever behovet for å tydeliggjøre FUGs mandat.
Foreldreutvalget mener at FUGs arbeid for et godt psykososialt miljø må stå i
mandatet vårt i § 20-2. For at FUG skal jobbe med det psykososiale skolemiljøet,
er det nødvendig å ha en direkte kanal til FAU-ene. Vi jobber videre med å be
Utdanningsdirektoratet om en rubrikk i GSI til FAU-adressen.
Et godt skolemiljø forutsetter et godt hjem-skole-samarbeid. FUG ser at behovet
for forskning på hva et godt hjem-skole-samarbeid innebærer.
FUG ønsker at det skal være obligatorisk gjennomføring av
foreldreundersøkelsen og at Utdanningsdirektoratet skal lage adferdsprogram for
som gjøres gratis for alle skoler. Vi ser ellers alvorlig på at noen lærere mobber
sine elever og mener at slike lærere bør fjernes.
FUG ser positivt på at Barneombudet foreslås som en nasjonal klageinstans med
sanksjonsmyndighet, men undrer seg over at beredskapsteam ikke er nevnt i
utredningen. Om det forslaget som legges fram får gjennomslag, vil foreldre
kunne henvende seg til Barneombudet. Skolen trenger imidlertid en annen

instans som kan bidra i fastlåste mobbesituasjoner. Beredskapsteam mot
mobbing er tenkt å oppfylle denne rollen.
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har bedt om innspill om hvordan de
skal jobbe med mobbing. FUGs innspill vil ta utgangspunkt i diskusjonen på
møtet.
FUG svarer på høringen om NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt
psykososialt skolemiljø, med frist den 22.06.15.

Eventuelt
1. 40 års jubileum:
Arbeidet er i gang. Teksten er ikke ferdig. Vi må skrive mer på det nyeste som
har skjedd i FUG. Alt som blir samlet inn av tekst og bilder må leveres til en som
jobber med layout. Det siktes til at det skal lages et lite opptrykk, som vi ikke
trenger å ha før høsten 2016. Det legges imidlertid opp til et seminar i januar
2016 sammen med det nye utvalget, slik at vi uttrykker vårt ønske om å bidra til
forberedelsen av denne begivenheten.
I den anledning vil FUG invitere relevante samarbeidsparter og tidligere
medlemmer, sånn at det blir en hjem-skole-dag.
2. Fordeling av høringer
- Skriftlige høringer
Krav til relevant kompetanse: Tom

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd: Elisabeth
Kommunereformen: Tom + Laila
Forslag til revidert læreplan for vg1 service og samferdsel: Laila
NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø: Elisabeth
- Fysiske høringer
Endringer i barnevernloven (29.04., Elisabeth)
Folkehelsemeldingen (30.04, Synøve)
Kompetansekrav (5.5., Elisabeth)
3. Arendalsuka:
Kjersti og Elisabeth skal representere FUG på Arendalsuka. Det er mulig at
Helge kan delta på et arrangement.

Referatsaker (ligger på intranettet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Referat fra FUG-møte 1-2015
Referat fra FUG-AU-møte 1-2015: arendalsuka: er det
mulighet for flere å delta?
Referat fra FUG-AU-møte 2-2015
Referat fra arbeidsgruppe TannBarn 2.-3. feb
Referat fra referansegruppe rådgj.tj. bhg- og skoleanlegg
Referat fra arbeidsgruppe TannBarn 12.-13. mars
Referat fra møte mellom FUG, FUB og
Utdanningsforbundet - Ønsker at UDF kommer til
Foreldrekonferansen. AU sa nei og vil heller ha inn KS.
Referat fra møte mellom FUG og Oslo-KFU om
oppfølging av funnene fra fjorårets undersøkelse om
foreldrenes engasjement

Orienteringssaker (ligger på intranettet)
1. FUGs rådgivning i perioden 01.01.-07.04.15





Kategorien ”Organisering” topper statistikken over perioden 01.01.-07.04.15.
Henvendelser om skolemiljøet (læringsmiljø, mobbing og vanskelig
kommunikasjon med rektor) utgjør 51 % av totalen.
9 av 35 (ca. 25 %) henvendelser om rådsorganer dreier seg om interne
konflikter i FAU.
42 av 119 (ca. 35 %) telefonhenvendelser kommer fra Oslo og Akershus.
-

Kommer henvendelsene om konflikter også fra Oslo og Akershus?
Hvilke fylker kommer færrest henvendelser fra?
Kan det ha noe med kultur å gjøre?

2. Innsendte høringer
3. FUGs og FUBs innspill til Kunnskapsdepartementet om likestilling i
oppvekst og utdanning
4. FUGs innspill til Ludvigsen-utvalget

