Referat
FUG utvalgsmøte
FUG-møte nr.

5- 2015

Sted:

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Varighet:
Til stede:
Fra utvalget:

23.10.15, 12.30-18.00

Fra sekretariatet:

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

Forfall:
Kopi til:

Saksliste
Sak FUG 39-2015
Sak FUG 23-2015
Sak FUG 36-2015
Sak FUG 40-2015
Sak FUG 41-2015
Sak FUG 42-2015

Møtedato:
Journalnr.:

23.10.2015
2015/368

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

Kunnskapsdepartementet v/politisk ledelse, Pressesenteret, Nina Ruth
Kristoffersen, Magnhild Aasan. Utdanningsdirektoratet v/Petter Skarheim,
Helge Lund, Merete Bækkevold og Anne Hauglid.

Godkjenning av innkalling og saksliste (GHD)
Siden sist (GHD)
FAU-Vedtekter (JMA)
Fritt skolevalg (GBL og TOB)
Samisk foreldrenettverk (TOB)
Siste FUG-møte (JMA)

Programmet for møtet
11.30-12.30: Lunsj
12.30-13.00: Orientering om hele barnet hele løpet ved Åse-Berit Hoffart fra
sekretariatet for FUB.
12.30 – ca. 18.00: Saksbehandling.

Tittel: Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler
GHD
Saksdokumenter:
- Innkalling
- Saksliste

Sak FUG:

39/2015

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Tittel: Siden sist

Saksbehandler

Sak FUG:

23/2015

Sak FUG:

36/2015

GHD
Saksdokumenter:
- Ingen

Tittel: FAU-vedtekter

Saksbehandler
JMA

Saksdokumenter:
- Forslag til FAU-vedtekter
- Kommentarer til FAU-vedtekter

Vedtak:
Saken ble utsatt. Sekretariatet innarbeider innkomne innspill både i og etter
møtet og ferdigstiller forslaget.
Endelig vedtak fattes på møtet i desember.

Tittel: Fritt skolevalg

Saksbehandler
GBL/TOB
Saksdokumenter:

Sak FUG:

40/2015

-

Figurer om elever og fullføring i VGO

-

Høringsdokumenter til høringen om Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer
grunnskoleopplæring m.m.: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingom-forslag-til-endringer-i-opplaringsloven/id2440688/

-

FUGs førsteutkast til høringsuttalelse

Vedtak:
1. Foreldreutvalget støtter høringsforslaget om et friere skolevalg på tvers av
fylkesgrenser. Dette må imidlertid ikke bidra til at enkelte fylker velger å begrense
spredningen av linjetilbud.
2. Karakterbasert inntak til videregående skoler kan gi uheldige utslag, særlig for
de mange søkerne som står i fare for å ikke gjennomføre videregående
opplæring. For å redusere frafallet fra videregående opplæring, vil
Foreldreutvalget for grunnopplæringen derfor arbeide for at karakterenes
betydning ved inntak til videregående opplæring skal reduseres.

Tittel: Samisk foreldrenettverk

Saksbehandler
TOB

Sak FUG:

41/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
Arbeid med samisk foreldrenettverk videreføres i virksomhetsplan 2016 og
budsjett 2016.

Tittel: Siste FUG-møte

Saksbehandler
JMA

Sak FUG:

42/2015

Saksdokumenter:
- Ingen

Vedtak:
Tidsramme: 03.12.15: 10.00-18.00 (med fagseminar 10.00-12.30), 04.12.15 kl.
09.00-13.00
Middag: Utvalget og sekretariater spiser felles middag på Eik restaurant
Overnatting: Bestilt på Royal Christiania
Forslag til saker: AU tar innkomne forslag til etterretning - Budsjett, FAUvedtekter, årsmelding, virksomhetsplan, minoritetsrådgiverordningen, og øvrige
saker som kommer opp.

Eventuelt
1. Inkludering av nye foreldre/flyktninger
Hva kan FUG gjøre for å bidra i forhold til å inkludere nye foreldre i
foreldrefellesskapet og at samarbeidet mellom hjem og skole blir godt for de nye
foreldrene? Er vi forberedt til å kunne yte service overfor FAUer/skolene/foreldre?
Vi bør lage en "førstehjelpspakke" til FAUene med fokus på at "Voksne skaper
vennskap". Den bør ligge lett tilgjengelig på FUGs nettsider som en oversikt over
praktiske tips til arbeid som kan gjøres på den enkelte skole. Det er et ønske fra
utvalget at sekretariatet starter arbeidet med pakken slik at den er klar allerede til
nyttår Denne saken følges opp på AU-møte 7 og FUG-møte 6-2015.
Skal vi fronte hjem-skole-samarbeid overfor IMDI ved Randi kleven, Cathrine
Bangum (IMDI øst)? Her kan FUG blant annet innlede et samarbeid med IMDI
om saker om mottak av flyktninger. De andre instansene FUG kan samarbeide
med er UDI og KS. Spesielt trenger vi tips og gode råd i forbindelse med
utarbeidelse av "førstehjelpspakken".
2. Skoleeier
FUG har fokussaker. Bør vi kjøre sakene overfor skoleeierne, ved for eksempel å
rette direkte henvendelser til Oslo, Bergen, Tromsø osv. og kanskje jobbe mer
aktivt i forhold til fylkesnivå og ta med KFU i slike sammenhenger? Saken tas i
AU-møte 7-2015
3. Ekspertgruppe om læremidler
Et utvalgsmedlem, Ubah A. Aden deltok på et møte i en ekspertgruppe om
læremidler. Hun hadde på seg FUG-hatten og talte for de sent ankomne elever.
Her tipset hun ekspertgruppen om lærerne som jobber med den gruppen elever.
Rambøll mener at det er behov for læremidler for elever uten utdanning og elever
som har lærevansker. Saken følges opp i 2016

4. Det nye utvalget og overlapping
FUG og FUGs publikum er nysgjerrige på prosessen knyttet til oppnevnelsen av
det nye utvalget. Kontorsjefen opplyser om at det ikke finnes noen offentlig
kandidatliste og at hun har meddelt til Kunnskapsdepartementet at fire fra det
sittende utvalget ønsker å fortsette. Henvendelser til FUG om denne saken
henvises til Kunnskapsdepartementet ved Magnhild Aasan.
Det er bedt om fra FUGs side at det sies noe om arbeidsmengden.
Det sittende utvalget kan tenke seg en type overlapping ved at det nåværende
FUG etterlater seg et slags "testament", så kan det nye kan velge å lytte til eller
ikke. Her kan det nevnes prinsippnotater, viktige høringsuttalelser og saker.

Orienteringssaker (Ligger på Projectplace)
- O-sak nr. 1 FUGs rådgivning i perioden 27.08.-15.10.15
- O-sak nr. 2 FUB og FUGs innspill til KD om nytt partnerskap mot mobbing
- O-sak nr. 3 Foreldrekonferansen (KJF)
- O-sak nr. 4 Fagseminar 3. desember (GBL)
Referatsaker (Ligger på Projectplace)
- Ref.sak nr. 1 Referat fra FUG-møte 4
- Ref.sak nr. 2 Referat fra AU-møte 6
- Ref.sak nr. 3 Referat fra møtet mellom FUG/FUB og Trygg Trafikk
24.09.15
- Ref.sak nr. 4 Referat fra møtet mellom FUG/FUB og NAFO 01.09.15
- Ref.sak nr. 5 Referat fra møte med partene i Manifest mot mobbing om
nytt partnerskap

