Foreldreutvalget for
grunnopplæringeN
Når våre barn begynner på
skolen, er de avhengige av at vi
foreldre sammen med læreren
skaper trygghet, læring og
trivsel på skolen.Ved å få til et
godt hjem-skole-samarbeid
kan foreldre og skole sammen
skape en god skolegang for
våre barn. Du som mor eller
far kan gjennom skolens rådsorganer være med på å påvirke
ditt barns skolehverdag.

Disse jobber for et godt hjemskole-samarbeid:
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg
for og med foreldre som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:
•
•
•
•
•

Hjem-skole-samarbeid
Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema
som blant annet inneklima, mobbing, foreldremøter og skolearbeid.

Hva gjør FUG:
•
•
		
•
		
•
•

Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen
Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer
og kommunale foreldreutvalg
Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og
ansatte i skolen (disse kan lastes ned fra www.fug.no)
Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen
Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om
hjem-skole-samarbeid
• Gir aktuell informasjon gjennom nettsiden www.fug.no

Skolemiljøutvalg (SMU)
Hensikten med skolemiljøutvalget er å
sikre at skolen har et systematisk arbeid
for et godt skolemiljø. SMU skal være et
rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen,
ansatte i skolen og en representant fra
kommunen skal være representert.  Foreldre og elever skal til sammen ha flertall
i SMU.

Foreldrekontaktene
Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er
bindeleddet mellom foreldrene og skolen.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foreldre som har barn i skolen, er
medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU)
som er foreldrestemmen overfor skolen.
FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at
elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Det er skoleeiers og rektors
ansvar at alle rådsorganene
blir opprettet og fungerer i
samsvar med bestemmelsene
i opplæringsloven.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU) ved den enkelte skole og FUG på
sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet
foreldreorgan. I omkring 180 (av totalt
430) av landets kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå
på frivillig basis. Hensikten med KFU er
å koordinere behov/ønskene til skolene
i kommunen, og å drive opplæring og
erfaringsutveksling. KFU bør ha en bred
representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget er skolens øverste
rådgivende organ hvor alle parter i skolen
er representert: Elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to
representanter fra kommunen, hvor
rektor skal være den ene.  SU har rett til
å uttale seg om/i alle saker som gjelder
skolen. (SU kan erstattes av driftsstyre).

Hvem kan du som forelder/foresatt
kontakte for å få hjelp og støtte i
skolesaker?
• Foreldrekontaktene i gruppen/klassen
• Kontaktlæreren
• FAU/samarbeidsutvalget/driftsstyret/
SMU
• Skolens ledelse
• Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
• FUG
• Kommunen
• Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen

Driftsstyre (DS)
Et driftsstyre er et styre for den enkelte
skole og kan sammenlignes med et styre
for en bedrift. Målet med driftsstyrer er
at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.
(Driftsstyre kan erstatte SU).

Ønsker du å vite mer om hva en foreldrekontakt gjør, hva det innebærer å sitte i
FAU eller hvorfor det er smart å danne et
KFU?  Vet du hvordan du går fram ved en
klage? Ønsker du tips om hvordan du skal
støtte barnet ditt i skolearbeidet? Sjekk ut
www.fug.no for mer informasjon.
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Hjem-skole-samarbeid
• Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
• Å gi kunnskap om hvordan et hjem-skole-samarbeid fungerer
• Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
• Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema
som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.
www.fug.no – en nettressurs for foreldre med barn i skolen
Foreldreutvalget for grunnopplæringen © FUG 2010

Kjære forelder

Du er ditt barns første og viktigste lærer!
...
Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.
...
Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen.
...
Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans
tanker og utvikling.
...
Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid.
...
Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen.
...
Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt.
...
Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
...
At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid
og oppfølging.
...
Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!

Hilsen Foreldreutvalget for grunnopplæringen

www.fug.no

