Har fremmet
mange
viktige saker
Etter fire år som leder i FUG,
trer Gunn Iren Müller tilbake ved
årsskiftet etter sin tilmålte tid. Selv om
ikke alt er i mål, føler hun at utvalget
har jobbet bra med mange viktige
saker, slik som tilpasset opplæring
og det å få foreldresamarbeid
inn i lærerutdanningen.
Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist
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I januar 2016 tiltrådte Gunn Iren
Müller vervet som leder av FUG
(Foreldreutvalget for grunn
opplæringen). Det er et verv du
blir utnevnt til av Kunnskaps
departementet for fire år av
gangen, etter at noen først har
foreslått deg. Det at du utnevnes
gjelder for hele utvalget, som
i perioden har bestått av seks
medlemmer foruten leder, i tillegg
til én–to vararepresentanter.
Etter å ha sett hvordan flere av
søsterorganisasjonene i andre land
jobber, kunne FUG-lederen imidler
tid ha tenkt seg et system der man
velges og der det holdes et årlig
landsmøte hvor sakene utvalget
skal jobbe med forankres. Hun var
selv så heldig å få være til stede
på et slikt landsmøte i Danmark,
der rundt 200 deltakere fra lokale
foreldreutvalg deltok.

Mer engasjement
– Jeg tror det ville skapt et større
engasjement og en bedre repre
sentasjon om man hadde hatt et
slags valgsystem. Selvfølgelig måtte
man ha hatt noen kriterier for å få
en god fordeling mellom kjønn og
landsdeler, men om vi ender opp
med 11 fylker, slik det ser ut, kunne
det for eksempel fint vært plass i
FUG til én representant fra hvert
fylke, påpeker Gunn Iren Müller.
Også i Elevorganisasjonen og
andre de samarbeider med velges
representantene på landsmøter, der
de bestemmer en felles protokoll.
Da får flere eierskap til sakene.
Selvfølgelig bruker alle i utvalget

som utvalg si at foreldrestemmen er
imot lekser. Hadde vi kunnet sende
ut de store spørsmålene til 10 000
foreldre, kunne vi i det minste ha
sagt at dette mener så og så mange
foreldre, fastslår hun.
Med et nytt og litt annerledes
system kunne FUG på et bedre vis
bli en «fagforening for foreldre»,
men da må en etterspørsel etter
å endre systemet først komme fra
noen.

Tilrettelagt opplæring

Foto: Anne D. Nilsen

nettverkene sine, i tillegg til at de
har et svært oppegående sekre
tariat, men gjennom et landsmøte
med valg tror hun de ville fått flere
impulser og større tyngde.
– Noe annet er at selv om både
FUG og skolenes FAU er lovpålagte
utvalg, er det ikke lovpålagt at det
skal være en kobling mellom dem.
Slik det fungerer i dag, sender vi
informasjon til skolenes rektorer, så
er det opp til dem å videresende.
Vi skulle gjerne hatt en direkte
«inngang» og en fast e-postadresse
til alle FAU, sier FUG-lederen.

Foreldrenes mening
Noe annet som står på Gunn Iren
Müllers ønskeliste er en database
med e-postadresser til en større
gruppe foreldre, slik at det er
mulig å sende ut spørsmål om
viktige og engasjerende skole
temaer. En slik database har de for
eksempel hos FUGs søsterorgani
sasjon i Irland.
– For noen år siden ble det
utført en meningsmåling for å
undersøke om foreldre var for eller
imot leksefri skole. Det viste seg
å være veldig delt. Da kan ikke vi

Da Hjem og Skole intervjuet Gunn
Iren Müller kort tid etter at hun
hadde startet i vervet, trakk hun
fram individuelt tilpasset under
visning for alle elever, også for
barn med stort læringspotensial,
som selve hjertesaken hennes.
Hun mener det er en stor misfor
ståelse at disse barna alltid klarer
seg. Det er helt feil.
– Alle barn har rett til å få
oppleve både utfordringer og
mestring. Mange elever med
stort læringspotensial bare
«dingler gjennom» skolen
uten en utfordring – og uten å
lære det å lære. Så begynner
de i videregående skole og
etter hvert universitetet, der
utfordringene blir mye større.
Da møter mange «veggen»
fordi de aldri har lært seg god
studieteknikk, påpeker hun.
I dag har alle elever en lovfestet
rett til tilpasset opplæring, uansett
i hvilken ende av læringsskalaen de
ligger. Noen elever trenger blant
annet spesialundervisning som
hjemles i et enkeltvedtak. Retten til
enkeltvedtak om spesialundervisn
ing var imidlertid i ferd med å ryke,
men sammen med flere andre la
FUG inn en stor protest, slik at den
ble opprettholdt.
I tillegg har det nå kommet en
norm på hvor mange elever det skal
være per lærer, noe som også er av

Hjem og Skole 3/2019

7

stor betydning for at alle elevene
skal få den undervisningen de har
krav på.

SFO-evaluering
Noe annet FUG har satt på dags
orden de siste årene, er at de
har krevd en evaluering av SFOordningen. Etter at ordningen
oppsto i 1994, har den aldri vært
evaluert. Det finnes heller ingen
nasjonale retningslinjer for hva
SFO/AKS skal inneholde.
– Det er verken retningslinjer
for arealer, innhold, matservering,
pedagogisk personale, pris eller
ferietilbud. Det er helt opp til hver
kommune å bestemme.
Evalueringen er ferdig, men vi
venter på å høre hva politikerne
sier om dette i den nye
stortingsmeldingen Tidlig innsats
og inkluderende fellesskap, som
skal legges frem nå i høst, sier
Gunn Iren Müller.

Andre saker de har jobbet med
er å lage informasjonsvideoer på
ulike språk for å nå fram til alle
foreldre med informasjon om
hjem–skole-samarbeidet. I tillegg
har de laget en rekke prinsipp- og
problemnotater, som ligger på nett
sidene. Dette er svar på hva FUG
mener om temaer de får mange
spørsmål om. Et av problemnotat
ene omhandler gratisprinsippet.
– Dette mener vi er utrolig
viktig. Det skal være gratis å
delta på det som skjer i skoleregi.
Å hevde at noen klasseturer er
foreldredrevet, er ansvarsfraskriv
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else. De ville aldri vært organisert
om ikke barna gikk i samme klasse,
fastslår den avtroppende FUGlederen.

Foreldreperspektivet
ved mobbing
Blant det første Gunn Iren
Müller gjorde da hun begynte
som FUG-leder, var for øvrig å
signere det som den gang var et
nytt Partnerskap mot mobbing.
Partnerskapet ble signert av 12
sentrale organisasjoner innen
skole- og barnehagesammenheng.
Videre har FUG jobbet mye med
hvordan foreldre kan bidra til at
elevene får et godt og trygt klasseog skolemiljø.
– Blant det som har vært
omdiskutert er hvorvidt man bør
flytte offeret eller mobberen fra
en klasse eller skole. Det man ser
er imidlertid at det ofte handler
om dårlig kultur i en hel klasse.
Da hjelper det ikke å flytte noen.
Flytter du offeret, finner de et
nytt, og flytter du den som leder
an mobbingen, tar en annen over.
Du må derfor se på hele klasse
miljøet, sier hun.
Her påpeker hun at flere og
flere kommuner nå har opprettet
beredskapsteam mot mobbing.
Om en situasjon ved en skole ser ut
til å være fastlås, kan et ressurs
team som kommer tilreisende
utenfra for å se på situasjonen
ha god effekt. Det ser de ut ifra
svarene fra elevundersøkelsene ved
skoler som har opplevd dette.

Kunnskapsoverføring
Å få en god overgang fra barne
hagen til skolen, var også en av
kjernesakene Gunn Iren Müller
nevnte da hun startet i vervet.
Her har de også fått til en del.
De er i ferd med å gi ut en brosjyre
om temaet, som de har laget
sammen med FUB (Foreldreutvalget
for barnehager).

– Alle overganger er viktige.
Det gjelder både fra barnehage
til skole, fra barne- til ungdom
strinnet og fra ungdomstrinnet
til videregående. Ikke minst ser
vi utfordringer for overgangen
til videregående skole. Der må vi
få til et bedre samarbeid mellom
kommune og fylkeskommune.
Om en elev har fått god oppfølg
ing med lese/skrivevansker i grunn
skolen, er det ingen grunn til at
han eller hun skal miste dette på
videregående, fastslår hun.
Også når det gjelder rådgivn
ingstjenesten på ungdomsskolen
og videregående må det gjøres
noe. Den er generelt altfor dårlig.
Noen er flinke, andre har rådgi
vere som har vært på skolen i en
årrekke, men som ikke er oppda
tert på dagens studie- og arbeids
marked. Foreldre trenger også råd
for å hjelpe ungdommen. Det som
gjaldt da de var unge, har gått ut
på dato.
– Det må skje en profesjonali
sering av rådgivningstjenesten.
Kanskje bør den ligge i kommunen
og ikke på hver enkelt skole, slik at
alle får tilgang til en god tjeneste.

skjer videre venter de et svar på når
stortingsmeldingen Tidlig innsats
og inkluderende fellesskap snart
legges fram.

Lærerutdanningen

Det gjelder også for det vi kaller
«livslang læring». Om ungdom
dropper ut, men vil tilbake å
studere som 24-åringer, trengs det
en god tjeneste for å bidra til at de
lykkes, sier Gunn Iren Müller.

Fleksibel skolestart
Nok et punkt som opptar den av
troppende FUG-lederen er fleksibel
skolestart. Søker du i dag enten
om utsatt skolestart eller om at
barnet kan begynne et år før tiden,
er normen at du automatisk får
avslag. Kun de som klager på ved
taket får en reell behandling. Slik
burde det ikke være. Alle søknader
burde behandles reelt, samtidig
som vi må få bort stigmatiseringen
av dette.
– Det må bli enklere og vanlig
ere å søke om endret skolestart.
For barn i samme klasse kan
det skille nesten ett år. Det kan
imidlertid hende at en oktober
gutt med lopper i blodet har godt
av å vente litt med å begynne på
skolen – uten at det er noe i veien
med kunnskapsnivået – mens et
barn født i januar kunne trengt
utfordringen ved å starte året før,
påpeker hun.
Gjennom god dialog mellom
skole, barnehage og foreldre,
mener Gunn Iren Müller det burde
være mulig å få til dette. Skolene
må tørre å stole på vurderingene
pedagogene i barnehagen gir, i
tillegg må foreldrenes mening veie
tungt. FUG meldte denne saken
inn til Stoltenbergutvalget, der det
var uenighet i utvalget. Hva som

Å komme inn på lærerutdanningen
med innspill om hjem–skolesamarbeid og hvordan lærerne
kan benytte seg av den viktige
og til dels ubenyttede ressursen
som foreldre er, er en annen viktig
sak hun trekker fram. Her har
de igjen lært mye av sin irske
søsterorganisasjon, som har lykkes
i å komme inn med et kurs om
foreldresamarbeid på utdanningen
der.
– Foreldre er noe av det
«skumleste» som finnes for
unge lærere. Mange gruer seg
til foreldremøter fordi de ikke
kan noe om foreldresamarbeid.
Vi har vært på studietur til Irland
og håper å få til et prosjekt her
der vi tester ut den irske
modellen.

Til slutt nevner hun også
et par andre områder der FUG
har markert seg i perioden,
som at de arrangerte en samisk
foreldrekonferanse da Sametinget
feiret sitt 100-årsjubileum i 2017
– og at de har laget og distribuert
en viktig brosjyre om tegnspråk.

jobbet med komme helt i mål,
synes hun likevel tiden er inne
for å gi ledervervet videre.
Hennes yngste barn går nå siste
året på ungdomsskolen, så også
slik sett er det tidsmessig riktig
å gi seg.

Hun synes årene som FUGleder har vært givende og at
utvalget har jobbet bra sammen,
til tross for at de nærmest gikk
for halv maskin i halvannet år
da de plutselig fikk beskjed om
at sekretariatet skulle flyttes fra
Oslo til Bø i Telemark etter et
statlig pålegg om desentraliser
ing. Det er en av ulempene ved å
være utnevnt av et departement,
i stedet for å være valgt med en
landsorganisasjon i ryggen. Hun
kan ikke se noen fordeler med
flyttingen.
Nå venter Gunn Iren Müller
og resten av FUG spent på
at stortingsmeldingen Tidlig
innsats og inkluderende felles
skap skal legges fram innen
utgangen av høsten, slik at de
ser vedtakene som er gjort på
flere av sakene de har jobbet
med. Hun stiller dessuten gjerne
opp på det første møtet med
nytt utvalg, for å videreformidle
tanker rundt alle kjernesakene
deres.

Tiden er inne
Selv om den avtroppende
FUG-lederen gjerne skulle sett
enda flere av sakene de har
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