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Forenklet lovverk og direkte kobling
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ på nasjonalt
nivå. Hovedformålet for utvalget er å arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem og ivareta
foreldrenes interesser i skolesammenheng. Det er en utfordring i dette arbeidet at FUG ikke har
en direkte kobling til foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) på skolene, både for å nå ut med
relevant informasjon, og for å kunne få tilbakemeldinger fra foreldrerepresentantene rundt om i
landet om hva de engasjerer seg i.
FUG vil foreslå to tiltak som kan bidra til å bedre hjem-skole-samarbeidet:
 Samle alt som handler om samarbeid med foreldrene på ett sted i lovverket
 Lovfeste direkte kobling mellom FUG og FAU-ene
Lovverk om samarbeid med foreldrene på ett sted
Samarbeid mellom hjem og skole er per i dag omtalt flere ulike steder i opplæringsloven og i
forskriften. Det blir enklere både for ansatte, foreldre og elever å gjøre seg kjent med hva som
forventes av dem i lovverket om dette er samlet ett sted.
Lovfeste direkte kobling mellom FUG og lokale FAU-er
Ett av de fire målene i mandatet til FUG er å gi informasjon og veiledning om samarbeid mellom
skole og hjem. I styringsparametrene står det blant annet videre:
- Spredning av gode praksiser for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem.
- Økt bruk av digitale ressurser for å gi informasjon og veiledning
FUG har oversikt over feltet gjennom utvalgsmedlemmenes erfaring, henvendelser på telefon og
e-post, møter med foreldre og ansatte i forbindelse med foredrag, samt dialog med våre
samarbeidsparter. Per i dag går kontakten med skolenes FAU-er gjennom rektor, men for at FUG
skal kunne gjøre best mulig arbeid ut fra sitt mandat, ønsker vi en direkte kontakt med skolenes
FAU-er.
FUG ønsker lykke til med det videre arbeidet!
Med vennlig hilsen

Gunn Iren Müller
utvalgsleder

Ole Petter Østerbø
nestleder
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