Referat
FUG utvalgsmøte
FUG-møte nr.
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Sted:
Varighet:
Til stede:
Fra utvalget:

Schweigaards gate 15 B, møterom Undset
Torsdag 3. og fredag 4.09.2015

Fra sekretariatet:

Gro Hexeberg Dahl, Gøril B. Lyngstad og Joachim Majambere.

Forfall:

Ubah A. Aden (første møtedagen) og Laila Aleksandersen Nutti (andre
møtedagen).
Kunnskapsdepartementet v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann Helen
Elgsæther og Magnhild Aasan.
Utdanningsdirektoratet v/Petter Skarheim, Helge Lund, Merete Bækkevold
og Anne Hauglid.

Kopi til:

Møtedato:
Journalnr.:

03.-04.09.2015
2015/258

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

Saksliste
Sak FUG 28-2015
Sak FUG 23-2015
Sak FUG 13-2015
Sak FUG 29-2015
Sak FUG 30-2015
Sak FUG 31-2015
Sak FUG 32-2015
Sak FUG 33-2015
Sak FUG 34-2015
Sak FUG 35-2015
Sak FUG 36-2015
Sak FUG 37-2015
Sak FUG 38-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste (GHD)
Siden sist (GHD)
Foreldrekonferansen (KJF)
Generell del av Læreplanen (JMA)
Skoledagens innhold og lengde (GHD)
Læringsmiljøsenteret (GHD)
Djupedal-utvalgets utredning (GHD)
Høring – NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag
og kompetanser (JMA)
Matematikk (JMA)
Naturfagene (JMA)
FAU-vedtekter (JMA)
Minoritetsrådgivningen (GBL)
Neste FUG-møte (JMA)

Tidsramme
03.09.15: 10.00-18.00
04.09.15: 09.00-13.00
Gjester
Gunnar Aarstein, rektor på Digermulen skole i Lofoten - 03.09. kl 10.00-12.00
Hege Nilssen, Ludvigsen-utvalget - 4.09. kl. 12.00-13.00.

Tittel: Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: GHD

Sak FUG:

28/2015

Sak FUG:

23/2015

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Tittel: Siden sist

Saksbehandler: GHD

Utvalget orienterte hverandre om aktuelle saker siden forrige møte.

Tittel: Foreldrekonferansen

Saksbehandler: KJF

Sak FUG:

13/2015

Vedtak:
Utvalget tar saken til orientering. Invitasjon sendes til de FAU-adressene vi har.
FUG-leder tar på seg jobben med å velge ut deltakerne.

Tittel: Generell del av Læreplanen

Saksbehandler: JMA

Sak FUG:

29/2015

Vedtak:
FUG-leder og sekretariat følger opp arbeidet med ny generell del av læreplanen
og arbeider for at foreldremedvirkningen blir godt ivaretatt. FUG skal arbeide for
at betydningen av følgende setningen blir innarbeidet i ny generell del av
læreplanen: ”Det må også leggjast til rette for at foreldre og føresette får
nødvendige opplysningar for å kunne delta i reelle drøftingar om utviklinga av
skolen.” (jfr. Prinsipper for opplæringen)

Tittel: Skoledagens innhold og lengde
Saksbehandler: GHD

Sak FUG:

30/2015

Vedtak 1:
FUG mener at når skoledagene planlegges må det i tillegg til tid til undervisning,
settes av tid til utenomfaglige aktiviteter og lekser. Da vil elevene få oppfylt sin
forskriftsfestede rett til undervisningstid i alle fag, ha tid til å gjøre lekser på
skolen der undervisningspersonalet er, og ha tid til utenomfaglige aktiviteter i tråd
med den generelle delen av læreplanen. Skoleeier må gi nødvendige ressurser til
dette.

Vedtak 2:
FUG foreslår en lovendring der opplæringen skal strekke seg over minst 40
skoleuker innenfor en ramme på 46 sammenhengende uker i skoleåret. Det vil gi
rom for mindre hektiske skoledager med tid til alle deler av opplæringen.

Vedtak 3:
FUG går inn for i gjennomsnitt 6 timers helhetlig skoledag (altså 30 timer per uke)
for elever på barnetrinnet. Alle aktiviteter trenger ikke å være obligatoriske for
elevene, men tilbudet skal være gratis for elevene og foreldrene. Hele
skoledagen skal være en del av opplæringen slik at ulike regler om for eksempel
skoleskyss og organene for brukermedvirkning gjelder.

Vedtak 4:
FUG mener at SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud før og etter skoletid, og på
skolefrie dager. Det må innføres nasjonale kvalitetskrav i SFO, som innebærer
krav om kompetanse, voksentetthet og innhold, slik at foreldrene kan være
trygge på at barna blir godt ivaretatt hele tiden de er på skolen og i SFO.

Tittel: Læringsmiljøsenteret

Saksbehandler: GHD

Sak FUG:

31/2015

Vedtak: FUG ved sekretariatet tar kontakt med Læringsmiljøsenteret for å
etablere et samarbeid.

Tittel: NOU 2015:2 Å høre til

Saksbehandler: GHD

Sak FUG:

Vedtak:
FUG starter arbeidet med følgende forslag fra NOU 2015:2 Å høre til.
Følgende tema velges:
- Strukturen for organ for brukermedvirkning
- Forskning på betydning av foreldremedvirking
- Opplæring av tillitsvalgte foreldre
- FUGs mandat
- Sanksjoner og reaksjoner ved brudd på opplæringslov og forskrift

32/2015

Tittel: Høring – NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Saksbehandler: JMA

Sak FUG:

33/2015

Vedtak:
Utvalget innarbeider innkomne innspill og ferdigstiller sin høringsuttalelse.

Tittel: Matematikk

Saksbehandler: JMA

Sak FUG:

34/2015

Vedtak:
FUG tar opp saken i alle møter med kunnskapsministeren.

Tittel: Naturfagene

Saksbehandler: JMA

Sak FUG:

Vedtak: FUG setter seg inn i alle forslagene fra arbeidsgruppen og følger
spesielt opp følgende forslag: 3a, 3d, 3g, 3j, 5b og 6a.

35/2015

Tittel: FAU-vedtekter

Saksbehandler: JMA

Sak FUG:

36/2015

Vedtak:
Sekretariatet utarbeider nytt forslag sammen med utvalget, og saken behandles i
FUG møte 5. Det legges kommentar på hjemmesiden om at FAU-vedtektene er
til revidering.

Tittel: Minoritetsrådgivningen

Saksbehandler: GBL

Sak FUG:

37/2015

Sak FUG:

38/2015

Vedtak:
FUG fortsetter behandlingen av saken i neste møte.

Tittel: Neste FUG-møte: tidsramme, deltakelse og saker

Saksbehandler: JMA

Vedtak:
FUG-møte 5 vil bli holdt den 23.10. kl. 12.30- ca. kl. 18.00.
(Det starter med lunsj kl. 11.30.)
Alle FUG-medlemmene deltar (ingen har meldt avbud).
AU tar innkomne forslag til etterretning.

Eventuelt
- MMM og nettsiden:
Årets kampanje synliggjør i liten grad brukerorganene og deres rolle. Det
var lite handlingsrom for dette denne gangen. Det er rom for å sende
konkrete forslag på nettsiden, her kan man komme med forslag som
handler om brukerorganene. For øvrig et spørsmål om også

-

utvalgsmedlem bør delta underveis i en sak hvor FUG er representert ved
tre fra sekretariatet.
Saksbehandling og innstillinger til vedtak:
Spørsmål om kjøreregler i saker hvor et FUG-medlem er saksbehandler
på sak til FUG-møte. Leder har anledning til å gjøre endringer/tilføyelser i
saksframlegget før ferdigstillelse, men man bør snakke sammen.

Referatsaker (ligger på intranettet)
1.
Referat fra FUG-møte 3 -2015
2.
Referat fra FUG-AU-møte 5-2015
3.
Referat fra dialogmøte med Utdanningsdirektoratet

Orienteringssaker (Ligger på intranettet)
1. FUGs rådgivning i perioden 23.05.-27.08.15
2. Innsendte høringsuttalelser siden FUG-møte 3, 04.06.15
3. Valget 2015
4. Avslutning for det sittende utvalget

