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Forord 

Årsrapporten for 2021 for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen (FUG) følger føringene i tildelingsbrevet for 2021. Årsrapporten skal gi 
Kunnskapsdepartementet et realistisk bilde av utvalgenes arbeid og måloppnåelse i året som 
har gått.  
 
I kapittel I gir kontorsjef Marianne Dahlseng overordnede vurderinger av resultater for begge 
utvalgene og utfordringer fremover. 
 
Kapittel II inneholder en beskrivelse av virksomheten og hovedtall. 
 
Kapittel III er årsrapportens hoveddel og den mest omfattende delen. Her beskrives årets 
aktiviteter og resultater for begge utvalgene og sekretariatet. Her ligger også redegjørelsen 
for ressursbruk for FUB og FUG i 2021. 
 
Kapittel IV beskriver styring og kontroll av virksomheten.  
 
Kapittel V skisserer fremtidsutsikter.  
 
Kapittel VI presenterer årsregnskapet.  
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Kapittel I Leders beretning   

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
løste samfunnsoppdraget på en god måte og vår innsats bidro til godt samarbeid mellom 
hjem og barnehage/skole i 2021. Det andre året med korona viste hvor viktige barnehager og 
skoler er i barn og unges liv, og hvor store utfordringene blir når de må stenge ned eller 
redusere sine tilbud. Det har også vist med all mulig tydelighet at gode barnehager og skoler 
og et godt samarbeid mellom hjem-barnehage/skole er en forutsetning for familienes 
livssituasjon gjennom barnas oppvekst.  
 
Godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagen og skolen, skal gjenspeile hele vårt arbeid. 
Samarbeid skal ha barnet og barnets beste i fokus. Målrettet arbeid er avgjørende for å nå 
målene våre, og vi jobber både med langsiktige planer og dagsaktuelle saker. Vi foretar 
kontinuerlige evalueringer og stiller spørsmål om tiltakene er riktige. Det er viktig å se 
arbeidet som er gjort i 2021 også i et lengre perspektiv, siden vi på flere områder ikke vil se 
resultater før etter lengre tids arbeid.  
 
Utvalgene er inne i sine andre år, og midtveis i utvalgsperiodene. Det har vært krevende å 
skulle bli kjent med hverandre og jobbe sammen – i hovedsak via digitale møter. Det samme 
gjelder samarbeid med samarbeidspartnere. FUB-leder og FUG-leder har i denne 
situasjonen tatt sine lederansvar for utvalgene og representert FUB og FUG på en god måte.  
 
Begge utvalg har vist et stort engasjement i arbeidet med sine prioritert saker. En stor 
oppgave som ligger foran FUB er å jobbe frem en håndhevingsordning i lovverket om trygt 
og godt psykososialt miljø i barnehagen. Denne saken henger tett sammen med en annen 
viktig sak for FUB; god bemanning i barnehagene. For FUG sin del er NOU 2019:23 Ny 
opplæringslov den viktigste saken i denne utvalgsperioden. En annen sak FUG har satt på 
dagsorden er den dårlige tilstanden på norske skolebygg og behovet for en ordning som 
setter kommunene i stand til å prioritere å ruste opp og bygge nye skoler. Andre saker det 
skal jobbes med fremover er: 

• Direkte kontakt mellom FUB/FUG og FAU/SU. FUG baner vei i dette arbeidet. 

• Samarbeid med utdanningsinstitusjonene om foreldresamarbeid som tema i 
barnehagelærer-, lærer-, styrer og skolelederutdanningene. 

• Overganger i utdanningsløpet 
 
Sekretariatet har som forventet også hatt stor turn over i 2021, siden 2020 var det siste året 
med avtaler om virkemidler ved flytting av tjenestestedet til Bø. Det har krevd mye av de 
ansatte og har i perioder ført til kapasitetsutfordringer. Vi har videreutviklet organisasjonen 
og arbeidsmetodene parallelt med daglig drift. Vi har gjort et løft på bruk av ny teknologi for å 
arbeide mer effektivt og nå ut til brukerne våre ved å legge mye arbeid i utviklingen og 
lanseringen av ny hjemmeside og designprofil. Det er etter to år med pandemi viktig å delta 
fysisk der beslutninger fattes og sammen med våre samarbeidspartnere.    
 
Takk til utvalgene og medarbeiderne for innsatsen i 2021! De har gjort en god jobb, benyttet 
handlingsrommet og sett muligheter i en krevende situasjon. Vi har fått et løft ved å lære oss 
digitale verktøy for å holde foredrag på nett, delta i podkast, produsere digitale foredrag og 
filmer. Det gir ny inspirasjon til å løse oppdraget vårt; godt samarbeid mellom hjem og 
barnehage/skole til det beste for hvert enkelt barn!  
 
Marianne Dahlseng 
kontorsjef  
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 Kapittel II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

FUB og FUG skal ivareta foreldrenes interesser i barnehage og skole og arbeide for et godt 
samarbeid til beste for alle barn og unge. Utvalgene er underlagt Kunnskapsdepartementet 
(KD). FUB ble opprettet i 2010 og oppnevnes av KD. FUG ble opprettet i 1976 og oppnevnes 
av Kongen i statsråd. Utvalget er forankret i opplæringsloven paragraf 11-9 og i forskrift til 
opplæringsloven paragraf 20-2. FUG sitt virkeområde er grunnskolen til og med det første 
året i videregående opplæring. 
 
Tildelingsbrevet for 2021 beskriver at foreldreutvalgene skal: 

• Gi råd og innspill til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 

• Gi informasjon og veiledning til foreldre og ansatte i barnehage og skole. 

• Samarbeide med relevante aktører innen barnehage- og skolefeltet. 

• Drifte utvalgene godt og effektivt. 
 
Målet for foreldreutvalgene er å være kjente og anerkjente aktører i sektoren. 
 
Viktige sammenhenger i utvalgenes resultatkjede: 
 

 
 

Ni årsverk i  
sekretariatet. 
 
Kr 16 997 000,- i  
samlet tildeling. 

Være en tydelig  
foreldrestemme som  
fremhever viktigheten  
av samarbeidet hjem- 
barnehage/skole. 
 
Vedlikeholde og  
utvikle kunnskap om 
hjem–barnehage/ 
skole-samarbeid. 
 
Gjøre kunnskapen 
tilgjengelig. 
 
Drifte utvalgene. 

Høringsuttalelser. 
 
Fysiske foredrag. 
Digitale foredrag. 
Informasjons-/ 
opplærings filmer. 
Podkast. 
 
Rådgiving. 
 
Kurs og konferanser. 
 
Hjemmesider.  
Media/sosiale medier.  
E- bøker. 

 
Samarbeid med  
relevante aktører.  
 
Tydelige og sterke  
utvalg. 

KD og Udir har  
kunnskap om foreldres  
synspunkter. 
 
Foreldre og ansatte 
i barnehage/skole 
har kunnskap om 
samarbeid og  
betydningen av  
samarbeid. 
 
Sentrale aktører har 
kunnskap om  
betydningen av  
samarbeid med  
foreldre. 

 
Velfungerende utvalg. 

Bedre samarbeid  
mellom foreldre og  
barnehage/skole. 
 
Bidra til kunnskap om  
hjem- barnehage/skole 
samarbeid. 
 
Bedre barnehager og  
skoler.  
 
Bedre helse, trivsel og  
læring hos barn og unge. 
 
Bidra til å hindre frafall. 
 
Bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. 
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FUBs virksomhet  
Medlemmer i Foreldreutvalget for barnehager i perioden 2020–2023: 

 
 
Einar Olav Larsen, leder 
Cathrine Ballo Olsen, nestleder 
Thomas Ole Andersen, medlem 
Erik Eika, medlem 
Marte Oppedal Vale, medlem 
Silje Lødøen Fiksdal, medlem.   
Khadan M. Nafstad, medlem, trakk seg fra vervet i oktober 2020. 
Utvalget mangler fra oktober 2020 varamedlem. 
 
I 2021 er det avholdt sju utvalgsmøter, hvorav ett fysiske møte og resten digitale. Utvalgets 
digitale møter har i hovedsak vært halve møtedager. Det har derfor blitt gjennomført sju 
utvalgsmøter, mot til vanlig fem.  
 
FUGs virksomhet  
Medlemmer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen i perioden 2020–2023: 

 
Marius Chramer, leder  
Marie Skinstad- Jansen, nestleder 
Audun Fiskum, medlem  
Sara Marja Magga, medlem 
Stig Oprann, medlem  
Renate Toft, medlem  

https://www.fubhg.no/getfile.php/4632431.1843.uuawwbabjmnzkp/Det+nye+FUB-utvalget+2020-23_u+Silje.jpg
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Violet Weli, medlem  
Lars Nordgård, varamedlem 
Linda Sandåker, varamedlem  
 
I 2021 er det avholdt seks utvalgsmøter, hvorav to fysiske møter og resten digitale.   
Det er avholdt digitale møter i både det nordiske og europeiske samarbeidet. Et av møtene i 
det europeiske samarbeidet ble gjennomført som fysisk møte i Vilnius i november 2021.  
 
Den planlagte studieturen til Røros i juni 2020 for FUB og FUG ble på grunn av korona 
gjennomført i juni 2021 som en digital opplæringsdag om de samiske perspektiv i 
opplæringssektoren.  
 
Sekretariatet, ansatte, årsverk og lokalisering 
Det er ni personer fast ansatt i sekretariatet. 2020 var siste året med avtaler om virkemidler 
ved flytting av tjenestested fra Oslo til nåværende lokalisering i Bø. Avtalene gikk ut 1. 
september 2020. Det førte med seg en forventet og varslet turn over i sekretariatet som dro 
seg over til 2021. En ansatt var i permisjon inn i 2021 og sa deretter opp sin stilling, en ansatt 
gikk av med pensjon 1. oktober 2021 og en ansatt var i permisjon og sluttet 1. november 
2021. Det ble foretatt en nyansettelse i 2020 med tiltredelse 1. januar 2021.  
 
Nøkkeltall fra regnskapet 

Antall årsverk 9 

Samlet tildeling 16 997 000,- 

Utnyttelsesgrad 89,4 % 

Driftsutgifter 15 187 570,- 

Lønnsandel av driftsutgifter1 63 %   

 

 
1 Nøkkeltallet Lønnsandel av driftsutgifter eller Lønnsandel av driftskostnader: For virksomheter som 
fører regnskapet etter kontantprinsippet defineres nøkkeltallet Lønnsandel av driftsutgifter som 
“Utbetalinger til lønn” delt på driftsutgifter, jf. oppstilling av artskontorapporteringen og beregning av 
nøkkeltallet Driftsutgifter. 
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Kapittel III Årets aktiviteter og resultater 

I kapittel III beskrives kjernen i foreldreutvalgenes faglige rapportering. Her gjøres rede for 
hvordan føringene i Prop.1 S (2020-2021) og tildelingsbrevet til foreldreutvalgene for 
budsjettåret 2021 er fulgt opp.  
 
Mål 
Foreldreutvalgene skal arbeide for godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole og skal 
ivareta foreldrenes interesser i barnehage- og skolesammenheng.  

         
Del 1 Årsrapport for FUB  

Innledning 

Utvalgsår: 2 
 
Aktivitetsnivå:  
Utvalget holdt et høyt aktivitetsnivå i 2021. Sekretariatet har fulgt utvalget tett opp gjennom 
hele året.  
  
Utvalgets hjertesaker: 

      Bemanning i barnehagen  

      Trygt og godt barnehagemiljø 
      Overganger  

 
Kort statusbeskrivelse:  
2020 besto i hovedsak av digitale møter, trenden fortsatte i utvalgsåret 2021. Det har i 2021 
kun blitt gjennomført et fysisk møte, resten digitale. Da to digitale møtedager på rad oppleves 
utfordrende, ønsket utvalget halve møtedager ved digital gjennomføring. Det har derfor blitt 
gjennomført sju utvalgsmøter mot til vanlig fem. 
 
Siden utvalget er inne i sitt andre år har det vært preget av arbeid med utvalgets hjertesaker 
og løpende saker som er innenfor mandatet. For å få en felles forståelse av mål og 
virkemidler, har det vært behov for å spisse hjertesakene. I disse sakene utarbeides det 
«FUB mener», både for å synliggjøre utvalgets meninger i saken og for å presentere 
løsningsforslag til det utvalget anser som utfordringer. Disse føres i pennen av sekretariatet 
etter oppdrag fra utvalget, og gjennomgås og vedtas i utvalgsmøtene.  

Fra sekretariatets ståsted er det gledelig å se at FUBs hjertesaker samsvarer med saker 
foreldre generelt er opptatt av. Enkelte hjertesaker krever langsiktig arbeid og løses ikke 
nødvendigvis innenfor en utvalgsperiode. FUB jobber målrettet med sine hovedsaker og er 
en sentral aktør i arbeidet med 

• Trygt og godt barnehagemiljø: Målet er å få gjennomslag for en 
håndhevningsordning.    

• Bemanning i barnehagen: Målet er en tettere bemanning gjennom hele 
barnehagedagen. 

• Overganger: Målet er trygge og gode overganger for alle barnehagebarn der det er et 
tett og godt foreldresamarbeid/foreldremedvirkning.  
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Utvalget gir selv tilbakemeldinger på at de har gjort gode prioriteringer og vil holde fast på 
sine hjertesaker. 

Samtidig har året vært preget av korona og konsekvensene det har for samarbeidet hjem- 
barnehage på både kort og lang sikt. Trykket har vært ulikt i ulike deler av landet, noe som 
har ført til at noen foreldre har hatt det krevende over lang tid, mens andre i mindre grad har 
fått merke konsekvensene av stengte barnehager og lav bemanning. Dette snørte seg til på 
slutten av 2021, da utfordringene nådde de fleste av landets barnehager.     
  
Utvalget og sekretariatet har jevnlig kontakt, en god dialog og et gjensidig godt samarbeid. 
Alle utvalgsmøtene evalueres, slik at vi kan gjøre mer av det som fungerer bra og overføre 
det til andre områder. FUB sin evaluering av virksomheten i 2021 gir god score på arbeidet 
og samarbeidet. Det pekes på at: 

• Det er en god dynamikk i samarbeidet mellom utvalget og sekretariatet, og at 

• sekretariatet gir utvalgene god faglig informasjon og støtte. 

Utvalget peker selv på at utvalgsarbeidet har lidd av mangelen på fysiske møter. Dette ble 
spesielt krevende siden utvalgsmedlemmene i liten grad rakk å bli kjent med hverandre 
gjennom fysiske møter før nedstenging i mars 2020. Sekretariatet opplever imidlertid at det 
har vært en utvikling i gjennomføringen av de digitale møtene. Sekretariatet legger til rette for 
lærende møter, noe som bidrar til at utvalgsmedlemmene er blitt tryggere på hverandre og 
diskusjonene friere. Selv om høringsarbeid og mediesaker er ført i pennen av sekretariatet, 
tar de alltid utgangspunkt i utvalgets syn, standpunkt eller innspill. På den måten er utvalgets 
stemme godt forankret i dokumentene og sakene som utarbeides. Utvalgets hjertesaker er 
styrende for virksomheten og det som er viktig å gjøre kjent ute i sektoren, blant annet 
gjennom foredrag.  

Etter 11-års virksomhet er FUB godt kjent blant aktører, aktuelle samarbeidsparter og media. 
FUB markerer seg med synspunkter i media/sosiale medier og ved deltagelse i debatter. 
FUB driver både oppsøkende virksomhet innenfor sine hjertesaker og inviteres av aktuelle 
aktører til å delta i nye arbeids- og referansegrupper og annet samarbeid. Deltakelse 
prioriteres opp mot utvalgets mandat og hjertesaker og avklares med utvalgets ledelse.   
 
På grunn av korona har reisevirksomhet vært betraktelig redusert også i 2021. Vi har 
imidlertid hatt mye «digital reising», med møter på nett og foredrag i barnehager og 
kommuner. Noen fysiske møtepunkter har det blitt, blant annet i forbindelse med 
kommuneprosjektet og Partnerskap mot mobbing.  
 
FUB holder foredrag om følgende tema:  

• Foreldresamarbeid til barnets beste  

• Rådsorgan i barnehagen  

• Trygt og godt barnehagemiljø; hvordan kan hjem og barnehage samarbeid 

• Lokale FUB 

 
Temaet som er mest etterspurt er «Trygt og godt barnehagemiljø», som har vært en 
hjertesak for utvalget siden 2012. FUBs inntrykk er at både foreldre og barnehageansatte har 
behov for mer kunnskap og kompetanse om tematikken. Bekymringen vår er at innføringen 
av lovverket om trygt og godt barnehagemiljø kom i en periode hvor barnehagene på grunn 
av korona har hatt liten tid til samarbeid internt. Det å snakke om hva som er krenkelser og 
hvordan vi skal ta det opp når kollegaer krenker barn er avgjørende for en implementering av 
lovverket.  
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Arbeidet med å få oversatt FUBs materiell har fortsatt i 2021, og vi har fått revidert og 
oversatt det meste av materiell på hjemmesiden. I tillegg har vi endret format på trykksakene 
til e-bøker. Dette ble lansert i forbindelse med ny hjemmeside høsten 2021. Arbeidet med 
den nye hjemmesiden og ny profil for foreldreutvalgene har tatt mye av sekretariatets 
kapasitet i 2021.   
  

Resultatmål for 2021 
Virksomhetsmål 1: Foreldreutvalgene gir råd og innspill til departementet og 
Utdanningsdirektoratet i saker som gjelder samarbeid mellom barnehage og hjem.  
 

Styringsparameter 1.1 Høringsuttalelser og råd som ivaretar foreldrenes interesser i 
samarbeidet mellom barnehage og hjem. 
 
Tiltaket innebærer at FUB har valgt å avgi til sammen tretten høringssvar som er viktige for 
hjem- barnehage samarbeidet:  

• Dokument 8: 166 S (2020-2021) Representantforslag om å bedre barns 
utearealer og oppvekstmiljøer 

• Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, 
opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å 
avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19 

• Høring om forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og grunnskole og 
vidaregåande opplæring i Longyearbyen 

• Nasjonal rammeplan for SFO  

• NOU 2021:3 Barneliv foran skjermen og notat med forslag til endringer i 
bildeprogramloven 

• NOU 2021: 6 Myndighetens håndtering av koronapandemien  

• NOU 2020:14 Forslag til ny barnelov 

• NOU 2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle  

• NOU 2019:23 Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova 

• Prop. 156L (2020-2021) – forslag til tolkeloven 

• Smittevern og trafikklysmodellen i skoler og barnehager 

• Storbergutvalgets rapport Du er henta! Finansiering av private barnehager 

• Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i 
forvaltningen 

 
Høringssvarene over har vært avgitt til: 

• Stortinget: 2 

• Kunnskapsdepartementet:  6 

• Barne- og familiedepartementet: 1 

• Kulturdepartementet: 1 

• Justis- og beredskapsdepartementet: 2 

• Utdanningsdirektoratet: 1 
 
FUBs høringssvar publiseres på hjemmesiden og i sosiale medier. 
 
Styringsparameter 1.2 Synliggjøring av utvalgets prioriterte saker 
Tiltaket innebærer at FUB har prioritert å:  

• Ha faste dialogmøter om aktuelle saker med politisk ledelse i 
Kunnskapsdepartementet. 
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• Ha faste møtepunkter med Utdanningsdirektoratet. 

• Løfte behovet for kompetanse i sektoren til Udir, som f.eks. behov for støttemateriell 
til rammeplanen om foreldresamarbeid.  

• Ha regelmessige kontaktmøter med embetsverket i Kunnskapsdepartementet. 

• Sende skriftlige henvendelser til Kunnskapsdepartementet om saker utvalget har fått 
henvendelser om og vært opptatt av, som f.eks. bemanning i barnehagen 

• Delta i referansegrupper i regi av Kunnskapsdepartementet og Udir, som f.eks. 
referansegruppe for evaluering av implementering av Rammeplanen for barnehagen 
og arbeidsgruppe overganger i utdanningsløpet. 

• Løfte utfordringer i samarbeidet hjem-barnehage i møter med 
Kunnskapsdepartementet og Udir. Eksempel på en slik sak er behovet for en 
håndhevingsordning i regelverket om trygt og godt barnehagemiljø. 

• Sendt innspill til partiprogrammene til de politiske partiene og gitt skriftlige innspill til 
de politiske partienes partiprogram. 

 
Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid: 

• FUB vurderer tiltakene for 2021 som oppnådd og med god kvalitet. Utvalget og 
sekretariatet har drøftet sakene for å få en riktig fremstilling av utvalgets synspunkter 
og momenter som er viktig å bringe inn for et godt hjem- barnehage samarbeid.  

 
FUB besvarer alle høringsinnspill på nasjonalt nivå som er innenfor mandatet. De fleste 
kommer fra Kunnskapsdepartementet og Udir. Vi får på den måten formidlet foreldrenes 
synspunkt og meninger på nasjonalt nivå. Det har i år vært betydelige flere relevante 
høringer enn i 2020, da vi avga åtte høringsuttalelser. Det er utarbeidet gode interne rutiner 
for høringsarbeid som følges opp, og sekretariatet har tilsatt en jurist, noe som har hevet 
kvaliteten på høringsuttalelsene. Det er viktig at foreldrenes synspunkter og meninger høres 
også i kommende år. Utvalget gir tilbakemelding på at sekretariatet lytter til 
utvalgsmedlemmene og klarer å videreformidle deres synspunkter. Det er viktig for FUB å 
samarbeide med andre organisasjoner i høringsarbeidet, både for å få innspill på egne 
perspektiver, men også for å lytte til andre og få nye innfallsvinkler. 
 
Korona har i 2021 som i 2020 hatt mye fokus. Barnehagene har gjort en god jobb, men det 
er åpenbare kvalitetsforskjeller mellom barnehager. FUB ser behovet for at samarbeid hjem- 
barnehage tas inn som en del av beredskapsplanarbeidet og at samarbeidet er tett når tiltak 
settes inn lokalt. FUB har i møter med både KD og Udir formidlet at det medfører store 
utfordringer for foreldrene når barnehager reduserer åpningstiden og/eller stenger helt. Det 
er også utfordringer med kommunikasjonen med foreldrene, da det fremstår uklart hva som 
er årsaken til reduksjonen i barnehagetilbudet; om det er bemanningssituasjonen eller 
smittesituasjonen. FUB har også en stor bekymring for det manglende spesialpedagogiske 
tilbudet under korona.  
 
FUB har jobbet proaktivt og har etter eget initiativ kommet med innspill til partiprogrammene 
til stortingsvalget i 2021. FUB benytter seg også av media og andre offentlige kanaler for å 
gjøre sin mening kjent. Dette skal også prioriteres i det videre arbeidet. 
 
FUB har i 2021 jobbet med å spisse og tydeliggjøre sitt budskap og ha fokus på 
handlingskompetanse, blant annet innenfor hjertesakene «Bemanning» og «Trygt og godt 
barnehagemiljø». Det er laget konkrete handlingsplaner for å nå definerte mål, og da spesielt 
innenfor målet om å få en håndhevingsordning i lovverket om trygt og godt barnehagemiljø. 
Leder og nestleder jobber politisk for å få gjennomslag for en håndhevingsordning, og 
sekretariatet jobber mot samarbeidspartnere som Barneombudet, Redd Barna, sentrale 
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forskere og mobbeombudene. FUB opplever å ha bred støtte i denne saken som er av 
avgjørende betydning for foreldrene.  
 
«Vi har en gutt som har opplevd veldig ugreie ting i barnehagen. Vi ga beskjed flere ganger, 
også skriftlig, men vi ble ikke hørt og ingenting skjedde. Der og da hadde vi nok med å hjelpe 
sønnen vår, men nå som han går på skolen og de har jobbet godt med gruppa der går det bedre. 
Vi er redde for at flere barn skal bli utsatt for lignende ting. Hvordan går vi fram for å melde fra 
om uheldig miljø og håndtering i barnehagen? Hvor er nivået over? Og hvor kan vi henvende 
oss?» 

                                                                                        Historie fra virkeligheten fortalt av en forelder. 

  

 
FUBs informasjonsflyer om behovet for styrkingen av lovverket om trygt og godt barnehagemiljø 

 
Videre arbeid i 2022: 

• Jobbe proaktivt og politisk for å få på plass en håndhevingsordning i lovverket om 
trygt og godt barnehagemiljø. 

• Jobbe proaktivt for en bedre bemanning i barnehagene. 
 

Virksomhetsmål 2: Foreldreutvalgene gir informasjon og veiledning om samarbeid 
mellom barnehage og hjem. 
Styringsparameter 2.1 Spredning av gode praksiser for samarbeid mellom barnehage og 
hjem 
 
Tiltaket innebærer at FUBs rådgivere har prioritert:  

• 222 henvendelser på telefon og e-post. Av disse henvendelsene var 115 på telefon 
og 107 på e-post. Temaene som flest henvender seg om er: 

Topp fem tema pr. e-post Topp fem tema pr. telefon 

1.   Samarbeid hjem-barnehage 
2.   Rådsorgan* 
3.   Åpningstid 
4.   Trygt og godt barnehagemiljø 
5.   Organisering 

1. Rådsorgan* 
2. Samarbeid hjem- barnehage 
3. Trygt og godt barnehagemiljø 
4. Organisering 
5. Foreldrebetaling / Vedtekter 

* Foreldreråd, FAU, SU og lokale FUB 

Antall henvendelser har holdt seg stabilt gjennom 2019-2021. Rådgivningene handler om å 
gi konkrete råd og veiledning til foreldre med behov for hjelp; enten ved at FUB svarer det ut 
eller ved å henvise til rett formell instans. Rett instans kan være f.eks. kommunen, 
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statsforvalteren eller mobbeombudet. Våre rådgivninger har alltid fokus på samarbeid, dialog 
og det å løse utfordringer på lavest mulig nivå. 

FUB får flest henvendelser om barnehagenes rådsorgan. Her opplever vi i større grad enn 
før at også barnehagestyrere ringer oss. Både foreldre og styrere har spørsmål rundt endring 
av vedtekter, referat fra møter, roller og deltakere, organisering og gjennomføring av SU-
møter, og hva som er saker av viktighet. På bakgrunn av disse rådgivningene har FUB 
utarbeidet materiell som skal være med på å svare ut disse problemstillingene. Dette 
materiellet ligger på FUB sin hjemmeside og er rettet mot foreldre, men kan også brukes av 
ansatte i barnehagen og andre interesserte. 

Sakene som handler om utfordrende samarbeid mellom barnehage og hjem, er 
sammensatte saker. Det er flere utløsende faktorer for samarbeidsproblemene, men de 
fleste foreldrene forteller om mangel på informasjon om- og involvering i prosesser, som 
igjen ofte fører til et dårlig samarbeidsklima. Flytting av barn fra liten til stor avdeling og 
deling av grupper er tema som ofte går igjen. Gjennomgående for mange av sakene er at 
foreldre opplever å bli avfeid av barnehagen og ikke tatt på alvor. Det starter ofte med små 
problemer som eskalerer. 
  
I forhold til tidligere år er det en økning i saker som omhandler trygt og godt barnehagemiljø. 
En av årsakene til dette kan være innføringen av nytt lovverk som utløste en aktivitetsplikt 
hos barnehagen, og som i realiteten styrker barn og foreldres rettigheter dersom barnet 
deres ikke har det trygt i barnehagen. Dette er ofte komplekse saker, så her har vi de fleste 
rådgivningene pr. telefon. Innenfor kategorien trygt og godt barnehagemiljø finnes også 
saker med ansatte som krenker barn.   
 
Nytt i 2019 var en økning i spørsmål om nedleggelser av barnehager uten at foreldrene har 
fått anledning til medvirkning i prosessen. Dette har fortsatt inn i 2020, men har avtatt i 2021. 
Temaet foreldrebetaling ble aktualisert i 2020, noe som har fortsatt inn i 2021. Det handler i 
stor grad om foreldrebetaling for barnehageplassen og kost ved nedstengning.    
 
FUB har vært aktive i Troms og Finnmark i 2021, som et ledd i å bli mer kjent i Nord- Norge. 
Dette har vist seg veldig vellykket, og vi har fått innpass både i Tromsø og Alta. Det har vært 
et samarbeid med statsforvalteren for å få dette til, og FUB skulle deltatt på en samisk 
barnehagekonferanse i regi av statsforvalteren høsten 2021. Den er på grunn av korona 
utsatt til våren 2022. Det samme gjelder foredrag på den samiske 
barnehagelærerutdanningen.   
 
I 2021 har FUB gjennomført tjue foredrag. Både i april og november ble det gjennomført fem 
foredrag. De aller fleste foredragene er gjennomført digitalt. Vi har gjort et kvantesprang på 
det digitale, ved å øve og bli trygge på digitale verktøy, delta på podkast, samt laget filmer og 
digitale foredrag.  
 

• 20 foredrag på ulike arenaer i 2021, for kommuner og i barnehager, på 
universitet/høgskoler, konferanser og hos statsforvalter. Det tema som er mest 
etterspurt er foreldresamarbeid, som nummer to kommer trygt og godt 
barnehagemiljø. 

• FUB har i samarbeid med FUG utviklet et skoleringsopplegg om foreldresamarbeid, 
beregnet for kommuner. Opplegget gjennomføres over et lengre tidsspenn. Det er 
signert kontrakt med Nissedal kommune og gjort et stort forarbeid i 2021. 
Startskuddet for gjennomføringen skjer i 2022.   
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• FUB har ikke gjennomført noen foreldreundersøkelse i 2021, men har startet arbeidet 
med en foreldreundersøkelse om det nye lovverket om trygt og godt barnehagemiljø. 
Svarene på undersøkelsen vil bli klare i mars 2022.  

 
FUB har i 2021 videreutvikle et samarbeid med helsesykepleierne der de blir kjent med FUB 
gjennom webinar, deltakelse på konferanser, møter, materiell og så videre. Målet er at 
helsesykepleierne skal dele informasjon om FUB i sine samtaler med foreldre på 
helsestasjon og i tverrfaglige møter i barnehagen. 
 
Styringsparameter 2.2 Synliggjøre utvalgenes synspunkter og prioriterte saker i det 
offentlige rom. 
Tiltaket innebærer at FUB har prioritert: 
Hjemmesiden:   

• Den nye hjemmesiden, Foreldreutvalgene.no ble lansert 16.august.  

• Hjemmesiden har en fellesportal for FUG og FUB, men nettsidene er separate med 
enkel manøvrering dersom man vil over fra FUB til FUG sin side.  

• I løpet av fire og en halv måned besøkte 50 000 de nye nettsidene til FUG og FUB. 
Det jobbes med å lage egne måleverktøyer for å skille besøkstallene på sidene. 
Foreløpig ser vi dette manuelt i Google analytics.   

• Det ble sendt ut fire nyhetsbrev til våre abonnenter i 2021, samt et kampanjebrev om 
overgangen til skole. Kampanjebrevet ble sendt ut til samtlige barnehager i landet og 
inneholdt materiell til foreldre med skolestartere.  

• Vi har fått nytt format og nytt layout på nyhetsbrevet.  

• Vi har revidert alt materiell og sørget for oversettelser til ønsket språk. 

• Materiellet er publisert på nettsida med tydelig struktur som skiller mellom brosjyrer, 
filmer og verktøy.  

• Vi har produser tre nye filmer og publisert til sammen sju filmer på FUB og FUG sin 
felles youtube-kanal, samt på hjemmesida. Enkelte av filmene ble produsert i 2020 og 
ferdigstilt i 2021. 

• Filmene som ble produsert i 2021 tar for seg trygt og godt barnehagemiljø, tips til 
foreldremøte samt tips til foreldre med barn som ikke trives i barnehagen.   

  
Media:   

• FUB har i 2021 håndtert til sammen 25 mediesaker, mot 31 i 2020.   

• FUB-leder Einar Olav Larsen har vært intervjuet i en rekke forskjellige medier. Blant 
annet i Dagsavisen om det ulike barnehagetilbudet i Oslo-barnehagen under 
koronaen tidlig på året. FUBs reaksjon på PBL-aksjonen ble dekket av P4, Trønder-
Avisa og Barnehage.no. I 2021 fikk flere utvalgsmedlemmer prøvd seg i lokale og 
regionale medier nær sitt hjemsted.   

• Vi sendte ut pressemelding i forbindelse med rådgivertall for 2020, samt i forbindelse 
med statsbudsjettet. Utvalgsmedlemmene sendte ut leserinnlegg om mobbing i 
barnehagen til sine lokale aviser. Innlegget ble plukket opp flere steder, havnet til slutt 
i 10-15 aviser og ble gjenstand for debatt på Barnehage.no.  

• I forbindelse med flytting til nytt lokale har vi satt opp et eget podkaststudio. 
Innspilling av første episode av Foreldrepodden starter i januar 2022.  

  
 
Sosiale medier:   

• Vi har økt følgerskaren på Instagram fra 442 i januar og til 521 i desember. 

• Vi har økt antall følgere på Facebook fra 4684 i januar og til 4950 i februar 2022. 
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• Twitter er ikke en kanal som har vært prioritert i 2021, og vi ligger på nivå med 2020 
hva gjelder følgere.  

• FUB har blitt mer aktive på Youtube og antall abonnementer har økt fra 80 i januar og 
til 124 i desember.  

 
Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid: 
FUB vurderer at målet langt på vei er nådd ut fra rammene i 2021.  
 
Utvalget gir tilbakemelding på at sekretariatet er proaktive når det gjelder foredrag, og at 
foredragene får gode tilbakemeldinger. Digitale foredrag gir oss muligheten til å nå flere uten 
å bruke så mye tid på reising. Digitale foredrag kan ikke fullt ut erstatte fysisk 
tilstedeværelse, men åpner muligheten for å nå ut til flere.  
 
Vi har utnyttet handlingsrommet vårt bedre når vi er til stede i en kommune eller et område, 
for å nå ut til/besøke flere som kan benytte seg av våre tjenester, f.eks. barnehageeier. Vi 
jobber også med å sette mer varige spor i kommuner og er spente på arbeidet med 
pilotkommunen og hvilke resultater dette arbeidet gir.   
 
Utvalget gir sekretariatet gode tilbakemeldinger på hvordan de svarer opp henvendelser 
enten de kommer fra foreldre, barnehager eller andre aktører. FUB opplever å være 
tilgjengelig for alle foreldre og ansatte som tar kontakt, både på telefon og e-post, men også i 
direkte møter med brukerne når FUB holder sine presentasjoner og foredrag i barnehager og 
kommuner. FUB har fokus på samarbeid og mener at barnehagen, som den profesjonelle 
part, skal sørge for å legge til rette for dialog og medvirkning med foreldrene. Vi får gode 
tilbakemeldinger på rådgivningene og foreldrene opplever å få hjelp og komme videre i 
sakene de tar opp med oss. Det er bekymringsfullt at foreldrene opplever så ulik kvalitet fra 
barnehage til barnehage.  
 
Vi har laget en ny hjemmeside og profil for FUB. Det har krevd mye tid av sekretariatet og 
spesielt av kommunikasjonsrådgiver for å få på plass nye profil og hjemmeside. 
Primærmålgruppen for hjemmesiden er foreldre. For å gjøre innholdet tilgjengelig for 
foreldrene måtte alt skrives om og settes inn i en ny struktur. Det ble leid inn noe hjelp til 
dette arbeidet. Da dette var gjort måtte alt legges inn i ny profil. Det var derfor med stor 
spenning vi lanserte den nye hjemmesiden i august 2021. Den har blitt godt mottatt av 
foreldre, ansatte i sektoren og samarbeidspartnere. Vi opplever at både foreldre, ansatte i 
sektoren og samarbeidspartnere som vi er i kontakt med sier at de har benyttet seg av 
hjemmesiden. Vi startet etter lanseringen av siden arbeidet med å nå frem til flere foreldre 
med barn i barnehagen gjennom å sponse innlegg og jobbe med markedsføring.  
 
Med markedsføringen har vi satt oss tydelige mål om at flere skal bli kjent med og nyte godt 
av jobben vi legger ned. Vekst i antall abonnenter til nyhetsbrev, flere besøkende på 
hjemmesiden og flere nedlastninger av materiell på hjemmesida tyder på at det fungerer.  
 
Å gjøre oss kjent via media og sosiale medier, samt nettsiden er viktig for oss. Arbeidet med 
hjemmesiden har vært tidkrevende, men vi høster godt av det nå med gode tilbakemeldinger 
og en nettside som står seg godt i 2022 og mange år fremover.  
 
Til tross for tidkrevende arbeid med nettside har FUB fått god mediedekning i løpet av 2021. 
Vi opplever at media ønsker FUBs synspunkt på aktuelle saker i barnehagesektoren. Vi har 
prioritert hjertesakene og har fått god trening i å spisse budskapene våre. Vi har økt antall 
følgere i våre prioriterte sosiale medier og er spente på mottakelsen når vi i 2022 lanserer 
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podkasten Foreldrepodden. Nye plattformer gir oss flere muligheter til å nå ut med våre 
hjertesaker til foreldre med barn i barnehagen. Samtidig krever det også mer av oss med 
tanke på planarbeid og prioriteringer.  
  
 
Videre arbeid i 2022: 

• Foredle og videreutvikle nettsida. Jevnlig produksjon av podkastepisoder som tar tak i 
våre hjertesaker. Gjøre flere barnehageforeldre kjent med nettsiden, materiell og 
tjenestene FUB tilbyr.  

• FUB er en av samarbeidspartnerne i en søknad til PMM om et forprosjekt med PBL 
om å lage en nettressurs til ansatte med fokus på foreldresamarbeid inn i arbeidet 
med trygt og godt barnehagemiljø. 

• Komme i posisjon og bidra med foredrag i Nordland, som steg to i å bli bedre kjent i 
Nord- Norge. 

• Høste erfaringer fra skoleringsopplegget til kommuner i samarbeid med FUG. 
 
 
Virksomhetsmål 3: Foreldreutvalgene samarbeider med relevante aktører i saker som 
gjelder samarbeid mellom barnehage og hjem.  
 

Styringsparameter 3.1 Deltakelse i relevante arbeids- og referansegruppe. 
Tiltaket innebærer at FUB har prioritert å delta i følgende i arbeids- og referanse- og 
styringsgrupper:  

• Arbeidsgruppe for uteområde i barnehager og skoler. 

• Barnunge21. 

• Barnas verneombud. 

• Medietilsynet – revidering veileder «Små barns skjermbruk». 

• Partnerskap mot mobbing, PMM arbeidsgruppe kompetanse. 

• Partnerskap mot mobbing, PMM arbeidsgruppe samarbeid. 

• Partnerskap mot mobbing, PMM arbeidsgruppe formidling. 

• Referansegruppe for koronastudiene. 

• Referansegruppe for lokal kompetanseutvikling (Rekomp/dekomp). 

• Referansegruppe for overganger i utdanningsløpet (Udir). 

• Referansegruppe for arbeid med rammeplanen og kompetanse. 

• Referansegruppe for rammeplan for SFO. 

• Referansegruppe for fysisk læringsmiljø (Udir). 

• Referansegruppe for revisjon av rammeplan for barnehagelærerutdanningen. 

• Referansegruppe rammeplan og kompetanse. 

• Referansegruppe Trondheim kommune – fleksibel skolestart. 

• Referansegruppe for Pilotprosjekt – Veiledning til barnehageeiere for å styrke 
kvaliteten i barnehagene. 

• Styringsgruppe for Rosa kompetanse. 

• Statens vegvesen - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. 
 
Tiltaket innebærer at FUB har prioritert å delta i følgende nettverk: 

• Forum for barnekonvensjonen 

• Nettverk for medvirkning i opplæringen (NEMIO) 

• Nordisk nettverk 

• Medietilsynets Trygg bruk nettverk 

• Møter med leder og kommunikasjons ansvarlig i nettverk for helsesykepleiere  
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• Universitets- og høyskolerådet – Lærerutdanning (UHR-LU) 
 
Styringsparameter 3.2 Være en kjent og anerkjent aktør i sektoren. 
Tiltaket innebærer at FUB har prioritert:  

• Deltakelse på World Anti Bullying Forum (WABF) 

• Møter med kommuner og fylkesmenn.   

• Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge for å få mer kompetanse på hjem- 
barnehage-samarbeid inn i barnehagelærer- og styrerutdanningen. 

• Samarbeid med FUG om et prosjekt i Nissedal kommune om foreldresamarbeid. 

• Å videreutvikle og utvide samarbeidet med relevante aktører. FUB har faste møter 
med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Redd Barna og Barneombudet. I tillegg har 
sekretariatet regelmessig kontakt med KS, Mobbeombudenes AU, PBL, Rosa 
kompetanse, Voksne for barn, helsesykepleierne og barnehagekjedene FUS og 
Espiria.   

• Å arrangere Barnehagedagen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

• Å følge opp forpliktelsene etter Høynivåmøtet. 

• Å følge opp forpliktelsene i Partnerskap mot mobbing (PMM). 

• Å delta i aktuelle referansegrupper både i regi av Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet.  

• Å samarbeide med aktuelle aktører i Norden. 
 
 

 
Barnehagedagen 2021 med tema «Små steg for kloden». 

 

Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid:  

• Utvalgsmedlemmene har vært aktive og FUB har markert seg godt med sitt arbeid. 
FUB mener at målet er nådd ved å utnytte ressursene som er til rådighet på en god 
og effektiv måte. En variert og fleksibel arbeidsform gjør at utvalget kan nå flere og 
dette må det jobbes videre med.  
 

FUB har opparbeidet seg et bredt kontaktnett på overordnet nivå og på landsbasis med 
aktuelle og relevante aktører. Flere av aktørene har FUB inngått konkrete 
samarbeidsprosjekt med både på kortvarig og langvarig basis. Utvalget gir gode 
tilbakemeldinger på at sekretariatet deltar i relevante arbeids- og referansegrupper. Flere av 
samarbeidsprosjektene har gått over år, som «Barnas verneombud».  
 
FUB følger prosjekter om overganger i utdanningsløpet, og er deltaker i referansegruppe om 
fleksibel skolestart i Trondheim kommune. Vi følger også med på arbeidet med 
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overgangslærere på Lillehammer. Utvalget har også tett kontakt med Dina von Heimburg og 
følger hennes arbeid rundt foreldrenettverk. Det er viktig for både utvalget og sekretariatet å 
holde seg orientert og kunne medvirke i utprøvinger og forskning for å dele gode tiltak og 
gjøre dem kjent.   
 
FUB var vertskap for nordisk nettverk i august. Nettverket ble gjennomført digitalt og tema 
var lovverket om trygt og godt barnehagemiljø. 
 
FUB har troen på faste årlige hendelser som setter fokus på barnehagens verdi og innhold 
og hjem-barnehage-samarbeid, som Barnehagedagen. FUB er en av arrangørene og en 
pådriver for å prøve ut ulike tiltak. I 2020 var tema «Små steg for kloden», hvor FUB 
medvirket og stilte med konferansier. Nytt av 2021 var at det kun ble livestreamet. Mens det 
var rundt 60 fremmøtte i salen og ca. 250 fulgte streamingen direkte i 2020, fulgte ca. 1600 
livestreamen i 2021. Arrangementer som dette gir merverdi for FUB! 
 
Vi har innarbeidet rutiner på å avklare innhold og hva samarbeidsprosjektene vil kreve av 
kapasitet før vi går inn i dem. Vi skal forholde oss til vårt mandat og prioritere hjertesakene. 
Andre samarbeidsprosjekt er Partnerskap mot mobbing, som på grunn av ny handlingsplan, 
nye arbeidsgrupper og tiltak krevde mye av oss i 2021. FUB deltok også på World Anti 
Bullying Forum i Stockholm. Det var en arena for nyere mobbeforskning, men også for å bli 
kjent med samarbeidspartnerne våre. Forpliktelsene om tryggere digital hverdag for barn og 
unge i Høynivåmøtet har blitt overført til medietilsynet som skal lage en nasjonal strategi for 
trygg digital oppvekst. FUB får gode tilbakemeldinger, og arbeidet som legges ned i 
partnerskapet har blitt betegnet som et eksempel til etterfølgelse.  
 
Samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge for å få mer kompetanse på hjem-barnehage- 
samarbeid inn i barnehagelærer- og styrerutdanningen går sin gang og sekretariatet bidrar 
inn i dette arbeidet som drives av universitetet.  
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Del 2 Årsrapport for FUG 
Innledning 

Utvalgsår: 2 
 
Aktivitetsnivå:  
Utvalget holdt et høyt aktivitetsnivå i 2021. Til tross for redusert bemanning i sekretariatet til 
FUG høsten 2021, så er utvalget fulgt tett opp gjennom hele året.  
 
Utvalgets prioriterte saker: 
 

 
 
Kort statusbeskrivelse: 
I 2021 er det avholdt seks utvalgsmøter, hvorav to fysiske møter og fire digitale.   

Utvalgsleder har vært tydelig på at dette utvalgets viktigste sak er arbeidet med NOU 
2019:23 Ny opplæringslov. Utvalget fikk gode tilbakemelding på det grundige høringssvaret 
som ble avgitt i 2020. I høringsrunden høsten 2021 har høringssvaret blitt kortet ned, og det 
er gjort valg ut fra hva som er det viktigste i samarbeidet hjem- skole. Utvalget er spesielt 
glade for at medvirkning og skoledemokrati opprettholdes og at det nasjonale FUG fortsatt er 
hjemlet i departementets forslag til ny opplæringslov.  
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Utvalgets prioriterte saker overlapper i noen grad med tidligere utvalgs hjertesaker, og viser 
betydningen av å jobbe langsiktig for å få gjennomslag. Sekretariatet jobber målrettet 
sammen med utvalget på de prioriterte sakene og har utarbeidet planer for hvert område for 
utvalgsperioden. Planene er levende, og justeres underveis.  Utvalget er fornøyd med sine 
prioriteringer og vil holde fast på sine prioriterte saker. Ny sak i 2021 er arbeid for godt fysisk 
skolemiljø og inneklima.  
 
For å gjøre mer av det som fungerer bra og overføre det til andre områder, så evalueres alle 
utvalgsmøter. Det er jevnlig kontakt mellom utvalget og sekretariatet, god dialog og et 
gjensidig godt samarbeid. FUG sin evaluering av virksomheten i 2021 gir gode scorer på 
arbeidet og samarbeidet. Det pekes på at: 

• Sekretariatet er profesjonelt og støttende for utvalgets arbeid, og 

• samarbeidet oppleves som godt mellom utvalget og sekretariatet. 
 
Utvalget selv mener at utvalgsarbeidet har lidd av at utvalget ikke har kunnet ha fysiske 
møter, og vil strekke seg langt for å kunne gjennomføre møter med fysisk tilstedeværelse i 
2022. De digitale møtene fungerer godt, men for et utvalg som ikke har andre naturlige 
møtepunkter enn utvalgsarbeidet, så er det viktig å kunne møtes fysisk og ha tid sammen. 
For å forsøke å kompensere for dette, har sekretariatet lagt inn sosiale aktiviteter i de digitale 
møtene for at utvalgsmedlemmene skal bli bedre kjent med hverandre.      
 
FUG er godt kjent blant aktører, aktuelle samarbeidsparter og media, og markerer seg med 
synspunkter i media/sosiale medier og ved deltagelse i debatter. Utvalget inviteres stadig av 
aktuelle aktører, både til deltakelse i nye arbeids- og referansegrupper og annet samarbeid. 
Deltakelse vurderes ut fra utvalgets mandat og prioriterte saker.   
 
Sekretariatet fører utvalgets stemme i pennen i høringsarbeid og medieutspill. Utvalgets 
prioriterte saker er styrende for virksomheten og det som er viktig å gjøre kjent ute i sektoren 
bl.a. gjennom foredrag. FUG har i 2021 gjort en større jobb på å standardisere sine foredrag 
og begrense innholdet til noen temaer. Vårt mest etterspurte tema er «Samarbeid hjem-
skole». Dette er midt i mandatet til utvalget. På grunn av pandemi har reisevirksomhet vært 
betraktelig redusert også i 2021. Vi har imidlertid hatt mye «digital reising». Det er utarbeidet 
et eget digitalt foredrag for lærerutdanningen; «Foreldre som ressurs – mangfold, inkludering 
og støtte». Dette er gjennomført ved flere studiesteder, en rekke avtaler venter for våren 
2022. Noen fysiske møtepunkter har det også blitt, bl.a. til pedagogstudentene i Oslo i 
oktober (FUB og FUG sammen) og til Statsforvalterens samling for deltakere i pulje 4 av 
satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» i Møre og Romsdal i november. Her 
presenterte FUG på vegne av begge utvalg et nytt foredrag med tittel «Bærekraftig 
foreldresamarbeid». Vi får gode tilbakemeldinger på foredragene og har i løpet av de siste 
årene bidratt med foredrag i alle landets fylker.   
 
Arbeidet med den nye hjemmesiden og ny profil for foreldreutvalgene har tatt mye av 
sekretariatets kapasitet i 2021. Som en del av dette har det vært en stor opprydning, både i 
innhold og materiell. Vi har revidert det vi ønsker å ha med oss videre, i tillegg er det 
utarbeidet nytt materiell – blant annet «Verktøykasse for FAU» og samtaleduker med 8 ulike 
temaer til bruk i foreldremøter på klassenivå. Arbeidet med å få oversatt FUGs materiell har 
også i 2021 hatt høy prioritet. I tillegg har vi endret format på trykksakene til e-bøker og laget 
nye filmer og digital informasjon. Dette ble lansert i forbindelse med ny hjemmeside.  
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Resultatmål for 2021 

Virksomhetsmål 1: Foreldreutvalgene gir råd og innspill til departementet og 
Utdanningsdirektoratet i saker som gjelder samarbeid mellom skole og hjem.  

Styringsparameter 1.1 Høringsuttalelser og råd som ivaretar foreldrenes interesser i 
samarbeidet mellom skole og hjem. 
 
Tiltaket innebærer at FUG har valgt å avgi til sammen 19 høringssvar som er viktige i forhold 
til hjem-skole-samarbeidet:  
 

• Dokument 8:85 S (2020- 2021) Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i 
skolen  

• Dokument 8: 166 S (2020-2021) Representantforslag om å bedre barns utearealer og 
oppvekstmiljøer 

• En skole for vår tid- sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag 

• Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, 
opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe 
konsekvensene av utbrudd av covid-19 

• Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – utvidelse av moderasjonsordning i 
SFO 

• Gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 

• Høring om forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og grunnskole og 
vidaregåande opplæring i Longyearbyen 

• Nasjonal rammeplan for SFO  

• Nasjonal trafikksikkerhetsplan 2022- 2025 

• NOU 2021:3 Barneliv foran skjermen og notat med forslag til endringer i 
bildeprogramloven 

• NOU 2021: 6 Myndighetens håndtering av koronapandemien  

• NOU 2020:14 Forslag til ny barnelov 

• NOU 2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle  

• NOU 2019:23 Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova 

• Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen 

• Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen 

• Prop. 156L (2020-2021) – forslag til tolkeloven 

• Prop. 145L (2020-2021) Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova 
(behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)  

• Smittevern og trafikklysmodellen i skoler og barnehager 

 
Høringssvarene over har vært avgitt til: 

• Barne- og familiedepartementet: 1 

• Justis- og beredskapsdepartementet: 1 

• Kunnskapsdepartementet: 7  

• Stortinget: 6 

• Utdanningsdirektoratet: 4 
 

FUGs høringssvar publiseres i sosiale medier og på nettsiden.  
 

Styringsparameter 1.2 Synliggjøring av utvalgets prioriterte saker 
Tiltaket innebærer at FUG har synliggjort utvalgets prioriterte saker gjennom:  

• Brev og møter med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.  
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• Å ha regelmessige kontaktmøter med embetsverket i Kunnskapsdepartementet. 

• Å ha faste møtepunkter med Utdanningsdirektoratet. 

• Å løfte utfordringer i samarbeidet hjem-barnehage i møter med 
Kunnskapsdepartementet og Udir, som f.eks. utfordringer i samarbeid hjem-skole 
under pandemien. 

• Stortingshøringer. 

• Møter med partigrupper på Stortinget. 

• Innspill til partiprogram til Stortingsvalget. 

• Paneldebatter. 

• Deltakelse i referansegrupper, som f.eks. evaluering av seksårsreformen  

• Media. 

• Sosiale medier. 

• Hjemmesiden. 
 
Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid.  

• Utvalget og sekretariatet har drøftet sakene for å få en riktig fremstilling av utvalgets 
vurderinger og standpunkt, og vurderer at virksomhetsmålet langt på vei er oppnådd. 
Utvalget mener at samarbeidet fungerer godt og at det avgis gode høringsuttalelser. 

 
Høringsuttalelser og råd som ivaretar foreldrenes interesser i samarbeidet mellom hjem og 
skole vurderes som godt ivaretatt av både utvalget og sekretariatet. Høringsuttalelsene har 
blitt enda mer spisset og kvaliteten er bedre, etter at vi i 2021 fikk juridisk kompetanse inn i 
sekretariatet. Tiltakene som er valgt gjør at foreldrestemmen høres i det offentlige rom, og 
foreldrenes interesser settes på dagsorden i viktige høringer, møter og prioriterte saker. Det 
er gode rutiner for arbeidet med høringer i sekretariatet og mellom utvalget og sekretariatet. 
Dette året har det vært flere høringer og tilbakemeldingsmøter hos Udir med bakgrunn i 
pandemien, og det har vært viktig for FUG å formidle foreldreperspektivet og samarbeidet 
mellom hjem-skole. 
 
Nettverk er viktig for FUG, både for å få andre perspektiv, speile egne meninger og få ny 
kunnskap. På denne måten får vi også formidlet FUGs erfaringer til sentrale 
samarbeidspartnere. Dette har vært viktig i høringsarbeidet til ny opplæringslov.   
 
FUGs arbeid for inkludering tar opp i seg samarbeid hjem-skole under pandemien og 
behovet for en veileder for samarbeidet hjem- skole er satt på dagsorden av FUG. 
Inkludering er også overskriften for det digitale foredraget for lærerutdanningen. 
 

74% opplever at FAU er holdt godt orientert om skolens arbeid med ulike koronatiltak så 
langt dette skoleåret. Det er derimot bare 36% som opplever at FAU har blitt involvert i 
skolens arbeid med slike tiltak. 
 
«Det er stor forskjell på orientering og involvering. Dersom foreldre skal ha en reell 
medvirkning og kunne bidra positivt inn i skolens arbeid på ulike områder, må de også 
involveres – ikke bare informeres.»  
FAU medlem 
                                                                           Fra FUGs undersøkelse til FAUene april 2021 

 
FUGs foreldreundersøkelse fra mars 2021 viser at tre av ti synes dialogen ved hjemmeskole 
har vært bedre dette skoleåret enn våren 2020. En av ti sier dårligere. En av tre foreldre 
opplever at tilrettelegging og dialog fra skolen ved hjemmeskole har vært bedre inneværende 
skoleår, sammenlignet med ved nedstengingen våren 2020 (32 %). Resten synes det er på 
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samme nivå som våren 2020 (56 %). FUG hadde håpet på en bedre dialog etter ett år med 
pandemi. Dette synliggjør med all tydelighet behovet for at samarbeidet hjem- skole inngår i 
beredskapsplanarbeidet under kriser. Utvalget har derfor utarbeidet FUGs råd for skole- 
hjemsamarbeid ved kriser som innebærer hjemmeskole 
 

 
    Fra FUGs foreldreundersøkelse om samarbeid hjem- skole i mars 2021. 

 
FUG jobber for trygge gode overganger for alle barn og unge gjennom utdanningsløpet, og 

har i 2021 forberedt Udirs arbeid med en veileder gjennom å  

• Utarbeide FUGs råd for trygge, gode overganger gjennom hele utdanningsløpet  

• Gjennomføre foreldreundersøkelse om overganger gjennom utdanningsløpet (1000 

resp.)  

• Peke på god praksis innenfor definerte utfordringsområder  

• Følge forskning på området (NTNU/ILU)  
 
FUGs foreldreundersøkelse høsten 2021 viser at syv av ti synes de fikk god informasjon om 
den kommende overgangen.  
 

INFORMASJONSKANALER  
Over fire av ti har fått informasjon om den kommende overgangen på møter i regi av 
skolen barnet skal begynne på. Dette gjelder i størst grad ved overgang fra barnehage, 
hvor 53 prosent oppgir dette.  
 
Ved overgang til ungdomstrinn, er derimot møter i regi av avsenderenheten den vanligste 
informasjonskanalen (53 %).  
 
Ved overgang til videregående, er det vanligst å få informasjonen fra barnet sitt (44 %) 
og/eller innhente informasjon selv (37 %). 

 

 

https://foreldreutvalgene.no/fug/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/FUGs-rad-for-skole-hjemsamarbeid-i-kriser-som-innebaerer-hjemmeskole-1.pdf
https://foreldreutvalgene.no/fug/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/FUGs-rad-for-skole-hjemsamarbeid-i-kriser-som-innebaerer-hjemmeskole-1.pdf
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FUGs foreldreundersøkelse om overganger; over 55 % opplevde i liten grad mulighet for medvirkning i 
overgangen og/eller at deres mening ble tatt hensyn til.  

 
FUG har etter Rådgivende ingeniørers forenings (RIF) rapport «State of the nation» 
engasjert seg i at 4 av 10 skoler, omkring 230 000 elever ikke har godkjent inneklima. Det er 
laget konkrete handlingsplaner for å nå målet om en ordning som setter kommunene i stand 
til å ta tak i problematikken. Leder og nestleder jobber politisk for å få gjennomslag for en 
rentekompensasjonsordning, og fikk rentekompensasjonsordning for skolebygg inn i 
Hurdalsplattformen. FUG opplever å ha bred støtte i denne saken og den er stadig i 
mediabildet. Godt inneklima er en viktig del av helsevern og smittevernberedskap  

 
FUGs arbeid med en tryggere digital hverdag er en del av arbeidet med at alle barn og unge 
skal ha et trygt, godt og sikkert skolemiljø. FUG har med sitt arbeid blitt en anerkjent aktør på 
feltet og er tydelig stemme. Vi blir etterspurt og invitert inn på ulike arenaer og i debatter, 
som f.eks. å holde innlegg på Safer internett day.  
 
Utvalget og sekretariatet vurderer at arbeidet med å synliggjøre de prioriterte sakene overfor 
departementet og direktoratet har vært god. Utvalgsmedlemmenes erfaringer og kunnskap 
brukes aktivt for å gi innspill.  
 
Videre arbeid i 2022: 

• Følge opp tiltak innenfor utvalgenes prioriterte saker.  

• Synliggjøre behovet for en rentekompensasjonsordning for skolebygg. 
 
Virksomhetsmål 2: Foreldreutvalgene gir informasjon og veiledning om samarbeid 
mellom skole og hjem.  
Styringsparameter 2.1 Spredning av gode praksiser for samarbeid mellom skole og hjem 
 
Tiltaket innebærer at: FUG mottok til sammen 442 henvendelser på telefon og e-post i 2021, 
mot 480 i 2020.   

• 14 foredrag og innlegge på skoler for foreldre, statsforvalter, kommuner, 
samarbeidspartnere og lærerutdanning. Målgruppen er foreldre, lærere, skoleledere, 
skoleeiere/politikere og samarbeidspartnere for å sette fokus på samarbeid mellom 
skole og hjem. Det har vært holdt foredrag i samarbeid med FUB for å fokusere på 
foreldresamarbeid i hele opplæringsløpet. 

• Paneldebatter. 

• Podkast. 
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Rådgivninger FUG 2021 

Antall pr. 31.12.2021: 442 

1. Rådsorganer 
2. Vanskelig kommunikasjon med skolen/rektor 
3. Annet tema 
4. Mobbing/utrygt skolemiljø 
5. Organisering 
6. Læringsmiljø 
7. Spesialundervisning 

 
Styringsparameter 2.2 Synliggjøre utvalgenes synspunkter og prioriterte saker i det 
offentlige rom. 
Tiltaket innebærer at FUG har prioritert: 
 
Hjemmesiden:   

• Ny hjemmeside, Foreldreutvalgene.no, ble lansert 16.august.  

• Landingssiden er en fellesportal for FUG og FUB, men nettsidene er separate og 
man kan enkelt manøvrere seg fra FUG til FUB.  

• I løpet av fire og en halv måned besøkte 50 000 de nye nettsidene til FUG og FUB. 
Det jobbes med å lage egne måleverktøyer for å skille besøkstallene på sidene. 
Foreløpig ser vi dette manuelt i Google analytics.  

• FUG og FUB har fått på plass en ny designmanual som gir oss et moderne formspråk 
i alt fra nettside, materiell, utsendelser og nyhetsbrev.    

• Det ble sendt ut fire ordinære nyhetsbrev i 2021, samt et kampanjebrev om 
overgangen til skole i februar. Kampanjebrevet ble sendt ut til samtlige skoler i landet 
og inneholdt materiell (på sju ulike språk) til foreldre med skolestartere.   

• Vi har revidert alt materiell og sørget for oversettelser til ønsket språk. 

• Vi produserte en ny film og publiserte også fem andre filmer på FUB og FUG sin 
felles youtube-kanal, samt på hjemmesida.  

• Filmen vi produserte i fjor var en kort opplæringsfilm til bruk for nye FAU-medlemmer, 
mens de andre filmene var informasjonsfilm, foredragsfilmer og en animasjonsfilm 
som ble produsert i 2020.  

• Vi har revidert gammelt materiell, laget det med ny layout og sørget for oversettelser.  

• Laget og publisert samtaleduker med tilhørende veiledning. Samtaledukene skal 
hjelpe foreldre til å snakke sammen om en rekke ulike temaer på foreldremøter.   

• Materiellet er publisert på nettsida med tydelig struktur som skiller mellom brosjyrer, 
filmer og verktøy.  

  
Media:   

• FUG har i 2021 håndtert til sammen 47 mediesaker, mot 72 i 2020, hvorav sju av 
sakene var proaktive.  

• Årsaken til nedgangen er mye tidsbruk på ny hjemmeside, og færre reaktive 
henvendelser.  

• FUG-leder Marius deltok i flere nyhetsinnslag på Dagsrevyen og distriksendinger på 
NRK. Vi har også vært synlig gjentatte ganger med synspunkter i VG, P4 Dagsavisen 
Aftenposten og Bergens tidende.  

• Temaene har vært varierte. Alt fra pandemi til leirskole, barnebursdag og inneklima.  

• Vi har sendt ut to pressemeldinger.  



 

25 
 

• Vi har gjennomført tre foreldreundersøkelser; Kontakt mellom skole og hjem i 
koronaperioden 2021 (våren 2021), Spørreundersøkelse til FAU i koronatid (våren 
2021) og Overganger gjennom utdanningsløpet (høsten 2021). 

  
Sosiale medier:  

• Vi har 6930 følgere på Facebook. Det er 473 flere enn på samme tid i 2021. Vi har 
540 følgere på Instagram. En økning med 96 fra året før.   

• Twitter er ikke en kanal som har vært prioritert i 2021, men vi har allikevel en svak 
oppgang fra i fjor i antall følgere.   

• FUG har publisert nytt materiale på Youtube og antall abonnementer har økt fra 80 i 
januar og til 124 i desember.  

• I forbindelse med flytting til nytt lokale har vi satt opp et eget podkaststudio. 
Innspilling av første episode av Foreldrepodden starter i første kvartal i 2022.   

 

Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid.  
• FUG mener målet langt på vei er oppnådd. Utvalget gir uttrykk for at det gis gode 
tilbakemeldinger på ny hjemmeside og at den har blitt mer tilgjengelig for foreldrene. 
 

FUG opplever å være tilgjengelig for foreldre som tar kontakt, og får positive tilbakemeldinger 
på rådgivninger og foredrag. Det oppleves som nyttig for de som deltar, og det er derfor 
viktig for FUG å fortsette med dette arbeidet.  
 
Foreldre som henvender seg til FUG trenger råd og noen å snakke med. Sakene tar ofte en 
av to veier:  

• Å henviser til rett formell instans der det er naturlig, eller 

• å gi råd og veiledning til foreldre eller andre som har behov for hjelp. 
  

Pandemien har gjennom 2021 begrenset muligheten for fysiske foredrag. Vi har gjort et 
kvantesprang på det digitale, ved å øve og bli trygge på digitale verktøy, delta på podkast og 
lage filmer og digitale foredrag.  

2021 er første året med et tett samarbeid om opplæring i hjem- barnehage/skolesamarbeid 
med en pilotkommune. Det er gjort avtale med Nissedal som vil bli fulgt over en toårsperiode. 
2021 har vært året for å berede grunnen for forankring av satsning. Sekretariatet har dette 
året også jobbet med opplærings- og verktøypakkene. Selve opplæringen vil foregå i 2022. 
Vi opplever arbeidet som ressurskrevende, men også spennende og viktig. Målet er å ruste 
kommunen til å ha et tettere og bedre samarbeid hjem- barnehage/skole over tid.  

FUG har gjennom årene brukt mye kapasitet på å få satt hjem-skole-samarbeid tydeligere på 
dagsorden i lærerutdanningene. Sekretariatet har gjennom 2021 solgt inn et digitalt foredrag 
til alle lærerutdanningsinstitusjonene. Foredraget er utviklet med utgangspunkt i rammeplan 
for utdanningen, det knyttes både til foreldresamarbeid og mangfoldsbegrepet og har fått 
tittelen «Foreldre som ressurs - mangfold, inkludering og støtte». Vi tilpasser innhold og 
omfang til de rammer hvert enkelt studiested setter, og har ved flere anledninger opplevd å 
bli tilbudt mer tid enn først forespeilet. Dette ser vi på som veldig positivt, og et tegn på at det 
er behov for praksisnære bidrag på området.  Foredraget oppleves relevant og praksisnært, 
og bidrar til at studentene står bedre rustet den dagen de kommer ut i arbeid og skal 
samarbeide med foreldrene. En større skoleringspakke er også utarbeidet på tampen av 
2021 og vil bli prøvd ut ved to anledninger våren 2022, først i samarbeid med 



 

26 
 

Pedagogstudentene i Kristiansand, deretter i samarbeid med HIV, campus Stord. 
 
FUG har gjennom flere tiltak jobbet for å få til en direkte kobling med skoler og FAU på 
Norges 2761 skoler, for å kunne bidra til et godt hjem-skole-samarbeid i praksis. Vi har i 
2021 tatt et skritt tilbake, for å få ny hjemmeside og designprofil. FUG opplever en tilslutning 
til behovet fra både Kunnskapsdepartementet og Udir, og Udir har bidratt inn i dette arbeidet. 
 
Videre arbeid: 

• Jobbe for en direkte kontakt med FAU  

• Økt handlingskompetanse på hjem-skole samarbeid inn i lærerutdanningene. 

• Høste erfaringer med skoleringsopplegget til kommuner i samarbeid med FUB og 
pilotkommunen. 
 

Virksomhetsmål 3: Foreldreutvalgene samarbeider med relevante aktører i saker som 
gjelder samarbeid mellom skole og hjem. 

Styringsparameter 3.1 Deltakelse i relevante arbeids- og referansegrupper. 
Tiltaket innebærer at FUG har prioritert blant annet:  

• Deltakelse i arbeidsgruppene knyttet til PMM: Dette har åpnet for flere 
samarbeidsmuligheter mellom FUG og de andre partnerne. Det er blant andre 
Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, KS og Utdanningsforbundet. 

• Deltakelse i ulike nettverk, som bl.a. Nettverk for leksebevisste skoler og Nettverk for 
medvirkning i opplæringen (NEMIO). 

• Medietilsynets Trygg bruk-nettverk. 

• Prosjektgruppen til Skoleroms satsning om foreldreopplæring i skolen 

• Referansegruppe for Barn & Unge-kongressen 2020. 

• Referansegruppe for fysisk læringsmiljø, Udir. 

• Redd Barna, filmprosjekt Rollemodeller mot mobbing til foreldremøter. 

• Referansegruppen til Bruk Hue materiellet.  

• Referansegruppe Udir/Oslo Met; evaluering av seksårsreformen. 

• Revisjon av Elevundersøkelsen. 

• Styringsgruppe for Hjertesone, sammen med blant andre Trygg Trafikk, 
Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Foreløpig resultat av dette prosjektet er at flere 
skoler har opprettet trafikkfrie områder rundt skolen. 

• Styringsgruppen i Barnevaktens satsning “Gøy på nett”. 

• Styregruppen til Rosa kompetanse. 

• Supportgruppe mot mobbing.  

• Universitets- og høyskolerådet -lærerutdanning. 
 

Styringsparameter 3.2 Har deltatt aktivt på arenaer der FUG bør være synlig. 
Tiltaket innebærer at FUG har prioritert:  

• Å samarbeide med mange nasjonale instanser, blant andre: Barneombudet,  
Sametinget, Elevorganisasjonen, KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet.  

• Å delta i aktuelle referansegrupper både i regi av Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet 

• Har deltatt i Facebook dugnaden for PMM. 

• Å følge opp forpliktelsene i Høynivåmøtet om tryggere digital hverdag for barn og 
unge 

• Deltakelse i NoKo (Nordisk Kommitté og EPA (European Parents’ Association).  

• Samarbeidet med Pedagogstudentene på UiA om en kursrekke om hjem-skole 
samarbeid.  
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• Samarbeidet med FUB om et prosjekt i Nissedal kommune om foreldresamarbeid. 

• Delta på World Anti Bullying Forum, WABF 
 

Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid.  

• FUG mener resultatmålet om å samarbeide med aktuelle aktører i forbindelse med 
foreldreperspektivet langt på vei er oppnådd. Utvalget gir gode tilbakemeldinger på 
dette arbeidet, men peker også på at vi bør jobbe mer mot politikerne for å få 
gjennomslag for de prioriterte sakene.  

 
Samarbeidet har foregått i form av kontaktmøter, deltakelse på felles prosjekter og ulike 
arbeidsgrupper. I disse foraene har FUG fremmet foreldreperspektivet på hjem-skole-
samarbeid til elevenes beste samt handlingskompetanse med den intensjon å gjøre 
skolehverdagen bedre for alle elever.  
 
FUG har deltatt i Partnerskap mot mobbing siden starten og har bidratt inn i alle 
arbeidsgruppene. FUG får gode tilbakemeldinger på arbeidet som legges ned i partnerskapet 
og innsatsen har blitt betegnet som et eksempel til etterfølgelse.  
 
Høynivåmøtet har blitt overført til medietilsynet som skal lage en nasjonal strategi for trygg 
digital oppvekst. Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge er noe som 
engasjerer utvalget. Vi blir sett på som en proaktiv aktør i dette arbeidet og blir blant annet 
spurt om å holde innlegg om tema på nasjonale konferanser. Utvalget gir tilbakemelding til 
sekretariatet på at de jobber godt med dette tema. Vi vil fremover:  

• Bidra i arbeidet med handlingsplanen til den nasjonale strategien for en trygg digital 
oppvekst; Rett på nett.  

• Utarbeide råd og samtaleplakater om hjem- skolesamarbeid i en digital hverdag, og 
spre kunnskap om utfordringer og muligheter i våre foredrag.   

 
Til tross for at det i 2021 ikke har vært noen fysiske møter, så gir deltakelse i NoKo stor 
merverdi for både utvalget og sekretariatet. Samarbeidet i EPA har vært mer utfordrende og 
overføringsverdien er ikke alltid like åpenbar, og utvalget besluttet derfor i 2021 å melde seg 
ut og heller prioritere samarbeidet i NoKo og med Irland. 
 
Utvalget og sekretariatet har et jevnt og tett samarbeid når det gjelder avklaringer om 
utvalgets vurderinger og standpunkt. Det arbeides med å lande og forankre utvalgets 
synspunkter, slik at utvalgets stemme kan fremmes både av utvalgsmedlemmer og av 
sekretariatet.  Det vil i tiden fremover være viktig å prioritere hva vi skal delta på, da 
mandatet kan tolkes vidt. Et kritisk blikk på tidsbruken vil fortsatt være viktig for å nå målene 
våre. 

 
Del 3 Sekretariatets virksomhet i 2021  

Resultatmål for 2021 

Virksomhetsmål 4: Foreldreutvalgene driftes godt og effektivt.  

Styringsparameter 4.1: Gode rammer og effektive rutiner. 

Tiltaket innebærer at: 

• Oppdatert kunnskap, forståelse og etterlevelse av statlig regelverk er grunnlaget for 
virksomheten og rutinene som er etablert blir vurdert jevnlig.  

• Sekretariatet har gode interne rutiner, rutiner for oppfølging og avvikshåndtering. 
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• Utvalgene får jevnlige oppdateringer på regnskapet, eventuelle avvik og 
avvikshåndtering. 

 

Styringsparameter 4.2: Tilrettelegging av utvalgenes arbeid.  

Tiltaket innebærer at sekretariatet: 

• Holder utvalgene informert om utviklingen i sektoren og aktuelt regelverk.   

• Sørger for skolering av utvalget der dette er relevant og/eller ønsket. 

• Gir utvalgene faglige råd og veiledning.  

• Prioriterer oppgaver i samråd med utvalgene ut fra utvalgenes mandat. 

• Legger til rette for prosesser i utvalgsmøtene med det som mål å sikre reell 

medvirkning og medskaping internt i utvalget. 

• Jobber for en ytterligere digitalisering av sine arbeidsområder. 

• Foretar opplæring og kompetanseoverføring til nye ansatte.  

• Gjennomfører minimum en dags seminar for å sikre samhandling og et godt 
arbeidsmiljø. 

 
Evaluering av oppnådd resultat og videre arbeid.  

• FUB og FUG mener målet langt på vei er nådd. Sekretariatet er tilgjengelige for 
utvalgene og gjør gode saksforberedelser. Sekretariatet får gode tilbakemelding på at 
de flere ganger, gjerne på kort varsel, har måttet gjøre om fra fysiske til digitale 
møter. 

 
Utvalgsperioden har så langt vært preget av digitale møter og få fysiske treffpunkt. Det 
samme gjelder innspillmøter og møter med samarbeidspartnere. Det var derfor viktig for 
utvalgene å kunne møte samarbeidspartnere på World Anti Bullying Forum.   
 
Som rutine evaluerer vi alle utvalgsmøtene, slik at vi kan gjøre nødvendige endringer. Det 
viktige er at utvalgsmedlemmene opplever å få utført vervet på en god måte. 
Tilbakemeldingene på møtene er gode, og vi gjør justeringer underveis. 
 
Utvalgene gir en god vurdering av sekretariatets kompetanse og arbeid. Sekretariatet jobber 
planmessig for at virksomhetsplanen skal være et levende dokument. Sekretariatet gjør 
statusoppdateringer som legges frem for utvalgene. I samarbeid med utvalgene, avklarer og 
fordeler sekretariatet oppgavene som følger av mandatet, og vi prioritere sammen. 
Sekretariatet støtter utvalgsmedlemmenes rolle som foreldrerepresentanter. Det vil også i 
det videre arbeidet være viktig å jobbe lærende og utviklende i utvalgsmøtene, slik at alles 
stemme høres og utvalget tar begrunnende og omforente standpunkt.  
 
Sekretariatet opplever at utvalgene tar eierskap til sine deler av budsjettet og gjør sine 
prioriteringer innenfor egne rammer. Sekretariatet og utvalgene opplever at rutinene for 
økonomi fungere godt og opprettholder disse for å sikre god styring med økonomien. 
Sekretariatet har i 2021 innført utvalgsmodulen i sak- og arkivsystemet Elements. Dette har 
krevd oppfølging og opplæring, men sikrer en god forvaltningspraksis.   
 
Vi har også i 2021 benyttet handlingsrommet vi har fått på grunn av mindre reising og digitale 
møter til å oppdatere og utvikle oss ytterligere på det digitale. Det er takket være 
medarbeidere som våger seg ut i nye utfordringer og støtter hverandre. Noe har fungert bra, 
mens andre ting ser vi at vi må kjøpe tjenester til dersom det skal videreutvikles, som f.eks. 
nettbaserte kurs og filmer.  
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Redegjørelse for ressursbruken av tildelte midler på kapittel 221 post 21 2021 
Kontoplanen følger de retningslinjer som er gitt for statlige virksomheter, og det er definert 
ulike koststeder for å kunne rapportere på henholdsvis utvalg, sekretariat og eksterne.  
 
Formålsdimensjonen er delt opp i hovedkategoriene rådgivning mot myndighetene, utadrettet 
virksomhet mot foreldre lokalt og drifts-/virksomhetsaktiviteter. Det redegjøres i hele tusen 
kroner for bruken på tildelte midler til FUB og FUG for 2021. Kommentarene er på 
kontogruppenivå.  
 
FUG/FUB ble tildelt kr 16 037’ i tildelingsbrevet for 2021. Det ble i tillegg gitt to supplerende 
tildelinger på henholdsvis kr 797’ (overført mindreforbruk fra 2020) og kr 163’ (kompensasjon 
lønnsoppgjør). Til sammen kr 16 997’ i tildeling på kapittel 221 post 01. 
 
Kommentarer om ressursbruk 
Vurdering av vesentlige formål sammenlignet med fjoråret 
FUGs driftsutgifter på kapittel 221 post 01 var på kr. 15 187’ i 2021 mot 14 908’ i 2020. 
Avviket er på kr 279’ skyldes lønnsøkning og generell prisstigning. 
 
Kontogruppe 50 Lønn 
Lønnsutgifter til faste ansatte i sekretariatet ble regnskapsført med kr. 6 654’ i 2020, og  
kr. 6 452’ i 2021. Lønnsutgiftene inkluderer overtid for fast ansatte og er korrigert mot 
mottatte refusjoner. Totalt mottatt refusjonsbeløp for 2021 er kr. 28’ – refusjon sykelønn.  
 
Kontogruppe 53 Honorar 
Denne kontogruppen inkluderer fast honorar til leder og nestleder og variable honorarutgifter 
til gjennomføring av møtene etc. for medlemmene i utvalgene. Det ble kostnadsført honorar 
for kr. 1 182’ i 2021, mot kr. 1 459’ i 2020. I starten av 2020 ble det utbetalt honorar til 
avtroppende utvalg for FUG og FUB for tidligere oppdrag.  
 
Kontogruppe 54 Arbeidsgiveravgift 
Arbeidsgiveravgiften ble regnskapsført med kr. 1 186’ i 2021, mot kr. 1 280’ i 2020. 
 
Kontogruppe 63 Leie lokaler 
Det ble regnskapsført kr. 590’ til husleie for 2021. I 2020 ble det regnskapsført kr. 690’. 
Reduksjonen skyldes at virksomheten ble fritatt leie i 2 måneder som kompensasjon for 
utsatt flytting til permanente lokaler. 
 
Kontogruppe 67 Kjøp av fremmede tjenester 
Total ble det regnskapsført kr. 1 630’ på kontogruppen i 2021, mot kr. 1 468’ i 2020. 
Endringen skyldes oppdatering av materiell (nytt innhold, ny nettside og kostnader til 
oversettelse av materiell).  
 
Kontogruppe 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil og lignende 
Totalt ble det regnskapsført kr. 544’ på kontogruppe 71 i 2021, mot kr. 640’ i 2020. 
Endringen kommer som direkte følge av at de individuelle avtalene for dekning av 
arbeidsreiser opphørte i 2020. 
 
Store og ressurskrevende tiltak i 2021 

• Nye nettsider og grafisk profil kr 542’. 
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• Fornyelse av materiell i form av filmatisering av ulike temaer, og produksjon av 
animasjonsfilm. I tillegg ble det prioritert oversettelse av materiellet til flere ulike 
språk, til sammen kr 469’ (kr 334’ oversettelse og 135’ film/animasjon). 

 
Redegjørelse for avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp 
I 2021 fikk FUB og FUG kr. 16 997’ i samlet tildeling for kapittel 221 post 01. Regnskapet 
viste et forbruk på kr. 15 187’ for post 01. Det vil si et mindreforbruk på kr 1 810’ for post 01 i 
2021. Mindreforbruket i 2021 knyttes til redusert reise – og oppholdsutgifter 833’, reduserte 
lønnsutgifter 411’, redusert kjøp av fremmede tjenester til bl.a. annonsering 360’, og øvrige 
poster 206’.  
 
Virksomheten kan søke om overføring av ubrukte midler på inntil 5 prosent av opprinnelig 
tildeling (overførte midler fra et år til et annet holdes utenom). Søknaden er sendt 
Kunnskapsdepartementet for overføring av ubrukte midler for kapittel 221 post 01 på kr 810’  
(5 prosent av tildeling – 16 200’).  
 
For begge utvalgene har det vært avgjørende at de tildelte midlene skal brukes i henhold til 
føringene i tildelingsbrevet, og at ressursene skal utnyttes effektivt og formålstjenlig. 
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Kapittel IV Styring og kontroll i virksomheten  

Virksomhetens overordnede vurdering av styring og kontroll 
Utvalgene og sekretariatet arbeider etter mål og resultatkravene som er fastsatt i 
tildelingsbrevet. Arbeidet følges opp innenfor de rammene som tildelingsbrevet gir, og samlet 
sett vurderes måloppnåelsen som god. Alle mål og resultatkrav blir risikovurdert ved 
inngangen av et driftsår, og følges løpende opp gjennom året.   
  
Kravene til resultat- og regnskapsrapportering blir fulgt. Virksomheten er fullservisekunde 
hos DFØ og følger deres metoder for styring og kontroll. Informasjon som ligger i 
regnskapstall fra foregående år brukes som beslutningsgrunnlag for planlegging av nye tiltak 
og ønskede resultater. Det er et mindreforbruket som i hovedsak skyldes lavere aktivitet på 
grunn av pandemien og turnover. Fortløpende vurdering av regnskapstallene har vært fulgt 
opp med justering av aktiviteter og en plan for tiltak som ble iverksatt.  
 
Lover og regler overholdes. Sekretariatet holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og det 
formidles til utvalgsmedlemmene.  
 
Vesentlige forhold ved styring og kontroll 
 
Virksomhetens økonomiinstruks  
Arbeidsprosesser og arbeidsfordeling er etablert for å sikre effektivitet, god tilgang på 
nødvendig informasjon og sikker håndtering. Økonomiinstruksen er under kontinuerlig 
vurdering internt og blir revidert. Delegeringsfullmakt med tilhørende instruks fra 
departementet ble revidert i 2021. 
 
Etiske retningslinjer for virksomheten 
Vi har egne etiske retningslinjer for virksomheten, med utgangspunkt i retningslinjene for 
statstjenesten (revidert 26.4.2012). Vi skal utvikle nye etiske retningslinjer i 2022, med 
utgangspunkt i de reviderte for statstjenesten fra 2017.  
 

Fellesføringer 

Inkluderingsdugnaden 
Sekretariatet er en liten virksomhet med ni ansatte. Det har i 2021 ikke vært noen 
nyansettelser, men en tiltredelse 1.1.2021. Rekrutteringsprosessen ble foretatt i 2020. Vi 
ivaretok inkluderingsperspektivet i rekrutteringsprosessen gjennom bl.a. jobbanalysen og 
utlysningsteksten. Det var ingen fra målgruppa som fylte kvalifikasjonskravene til stillingen. 
Dette ble diskutert spesielt i tilsettingsutvalget, og det ble etterstrebet et objektivt syn på 
kompetanse hos kandidatene. 
 
FNs bærekraftmål 
Foreldreutvalgene har i 2021 jobbet med digitalisering for å gjøre sitt arbeid tilgjengelig og nå 
ut med informasjon som sikrer et godt utdanningsløp av god kvalitet. Dette handler om 
tilgangen på oppdatert kunnskap om f.eks. gratisprinsippet i utdanningen. Gratisprinsippet i 
utdanningen henger tett sammen med digitaliseringen i barnehager og skoler. Utvalgene 
bidrar til at alle barn har tilgang på gratis og kvalitetssikret utdanning  
 
Arbeidet med digitalisering gjør sitt til at vi kan nå ut til flere ved å utarbeide f.eks. digitale 
foredrag og podkaster uten å sette klimaavtrykk som en konsekvens av reising. Vi forsøker å 
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benytte oss av kollektiv transport og begrense bruk av bil som et ledd i å bidra til å innfri 
bærekraftmålene. Slik det er nå, må de ansatte kjøre bil til og fra offentlig transport. 
 
Begge utvalg er aktive på høringsarbeid på områder som faller inn under utvalgenes mandat, 
se evalueringen av virksomhetsområde 1.1 under hvert av utvalgene. Begge utvalg er 
opptatt av at utdanningssystemet må ta hensyn til barn med funksjonsnedsettelser og 
spesielle behov. Utvalgenes bekymring for disse barna har vært kommunisert i høringsarbeid 
og møter med myndighetene under pandemien. Dette er sentralt også i utvalgenes arbeid 
med overganger i utdanningsløpet 
 
FUB er observatør i Forum for barnekonvensjonen, og har bidratt med sine innspill til «List of 
issues» til FNs barnekomite. Ungdom og voksne rapportere om at mobbing og utenforskap 
starter i barnehagen. FUB jobber derfor med å få en håndhevingsordning i lovverket om trygt 
og godt barnehagemiljø, slik at rettighetene blir like for barnehage- og skolebarn.  
 
FUG jobber for helsefremmende skoler gjennom å få til en ordning som setter skolene i 
stand til å renovere eller bygge nye skolebygg, i Hurdalsplattformen beskrevet som en 
ordning for rentekompensasjon. God helse fremmer livskvalitet og dette vil være 
forebyggende både her og nå og på sikt.  
 
Sekretariatet har søkelys på god helse og tilbyr ansatte en times trening i arbeidstiden hver 
uke. Ved hjemmekontor på grunn av korona ble det utvidet til to timer pr. uke. Det er en egen 
trivelsekomite som legger til rette for trivselstiltak for personalgruppa. Det jobbes jevnlig med 
arbeidsmiljøet på bl.a. kontormøtene. 
 
Andre krav til årsrapporten 

Covid-19-pandemien 
Det har vært gjennomført diverse evalueringer av håndteringen av pandemien i sekretariatet, 
med de tillitsvalgte og verneombud. Det har vært direkte kontakt med ansatte ved 
inngripende tiltak. Det har vært jevnlige drøftinger med verneombud ved innføringen av 
eventuelle tiltak. Det er de løpende evalueringen som har vært viktig for å kunne 
imøtekomme utfordringene og tilpasse tiltakene.  
 

Informasjonsstrategi og gjennomføring av informasjonsoppgaver 
Kommunikasjonsarbeidet i FUB og FUG har skjedd i tråd med utvalgenes vedtatte strategier 
for media, nett og sosiale medier, samt proaktive medieplaner for 2021. Begge utvalg har 
vedtatt en overordnet kommunikasjonspolitikk som alle strategiene er forankret i. De enkelte 
tiltakene er beskrevet for begge utvalgene under kapitel III. 
 
Likestilling 
66 % av de ansatte er kvinner. Det er en endring av fordelingen fra 2020, da var andelen 
kvinner 70%.  
 
Helse, miljø og sikkerhet  
Asbjørn Tolo var verneombud første halvdel av 2021. Fra andre halvdel av 2021 er Marianne 
Fehn verneombud.  
 
Sekretariatet flyttet inn i nye permanente lokaler i Stasjonsvegen fra og med 1.november 
2021.Vi har vært i midlertidige lokaler siden flyttingen til Bø høsten 2018. 
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Det jobbes kontinuerlig med nærværsarbeid i tråd med inkluderende arbeidsliv. Et tiltak er en 
ukentlig time trening i arbeidstiden for ansatte under 60 år, og to timer i uken for ansatte over 
60 år. Sykefraværsprosenten for 2020 var 2 prosent, og i 2021 var sykefraværet på 1,9 
prosent. Det har vært oppmerksomhet blant de ansatte på trening, helse og 
trivselsfremmende tiltak. 
 
Rekruttering og redusert arbeidsevne 
Det har vært en tilsetting i 2020 med tiltredelse 1. januar 2021. 
 
Sikkerhet og beredskap  
Virksomheten har en egen plan for krisehåndtering som er godt kjent for de ansatte. Det er 
foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser som er virksomhetstilpasset i 2021, og er utarbeidet en 
handlingsplan som er fulgt opp. Det er gjennomført og evaluert brannøvelse i 2021. Det ble i 
2020 jobbet ekstra grundig med ROS og alle ansatte ble involvert. Bevisstheten rundt ROS, 
prioriteringen av tiltakene og oppfølgingen av handlingsplanen, har ført til økt sikkerhet og 
beredskap for sekretariatet.  
 
Områder som er identifisert som de med høyest risiko for virksomheten er: 

• Søknader om permisjon ved overgang til ny stilling på grunn av flytting av 
virksomheten 

• Oppsigelse av stillingen ved overgang til ny stilling på grunn av flytting av 
virksomheten 

• Sykdom blant ansatte 

• Pårørendeansvar 
 
Krise- og beredskapsplanverk 
Sekretariatet reviderte sitt krise- og beredskapsplanverk i 2021. Det er en årlig gjennomgang 
som en del av internkontrollen, slik at vi sikrer at planverket er oppdatert og at alle ansatte 
kjenner til planverket. Vi identifiserer områder for spesifikke sikkerhetstiltak og iverksetter 
disse. På denne måten sikrer vi at alle ansatte kjenner til hva de skal gjøre og forebygger 
uønskede hendelser som f.eks. hvordan vi unngår at ansatte er alene med besøkende i 
lokalene. 
 
Virksomheten har en egen plan for informasjonssikkerhetsarbeid som inneholder rutiner for å 
håndtere uønskede digitale hendelser. Den er kjent for de ansatte. Det legges vekt på å 
opprettholde en høy sikkerhetskultur samtidig som de ansatte kan utføre sitt arbeid på en 
god og effektiv måte.  
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Kapittel V Vurdering av framtidsutsikter 

Barnehageloven og Opplæringsloven omtaler samarbeid med foreldrene. Ny lov om trygt og 
godt psykososialt miljø i barnehagen ble innført 1. januar 2021. FUB har bidratt sterk til dette 
lovverket - en hjertesak for utvalget siden 2012. Lovfestede rettigheter er et viktig signal om 
at foreldresamarbeid settes høyt og vurderes som viktig. Det er derfor med glede utkastet til 
Ny opplæringslov NOU 2019:23 har opprettholdt retten til medvirkning og det nasjonale FUG.  
Høringsrundene har vist at bevisstheten om betydningen av foreldresamarbeid er høy.   
 
Det er bekymringsfullt med de store kvalitetsforskjellene på foreldresamarbeidet på individ- 
og gruppenivå. Pandemien har med all tydelighet vist viktigheten av et godt hjem-
barnehage/skole samarbeid. Det vil si å oppleve å ha en reell medvirkning og ikke bare bli 
orientert. Skal vi lykkes med å få gode resultater og flere som fullfører videregående 
opplæring, må foreldre være med og bidra til gode læringsmiljøer.  
 
Nåværende utvalg har gjennomført sine andre år og er midt i utvalgsperioden. Det har vært 
en krevende utvalgsperiode, men de har gjort det beste ut av situasjonen. Utvalgene har 
prioriterte saker som gjenspeiler det foreldre generelt er opptatt av. Vi i sekretariatet skal 
gjøre vårt beste for å lage gode rammer for utvalgenes arbeid og bruke vår fagkompetanse 
slik at de kommer i mål med sine prioriterte saker.   
 
På grunn av utløp av virkemiddelavtalene 31. august 2020 sluttet tre ansatte i 2021. Til tross 
for redusert bemanning, har de ansatte tatt handlingsrommet som kom med mindre reising 
under pandemien. Det har resultert i ny hjemmesiden og ny designprofil, samt ny, revidert og 
utvidet materiellbank på hjemmesiden. Sekretariatet har jobbet inn nye arbeidsmetoder og 
måter å løse oppdraget på fra Bø. Vi jobber målrettet og justerer arbeidet løpende, og er 
betydelig mer digitale enn tidligere. Samarbeidet innad i utvalget og med andre har også i 
2021 foregått hovedsakelig på nett. Det har sine fordeler med mindre reisevirksomhet, 
samtidig mister vi noe ved ikke å delta fysisk sammen med andre og bli kjent med 
samarbeidspartnere. Fremover håper vi det kan bli en kombinasjon av nett- og fysiske møter. 
 
Driftsårene etter 2017 har vært preget av flytting, inkludert individuelle virkemiddelavtaler og 
turnover. De to siste årene har i tillegg vært preget av pandemi og de begrensinger dette har 
gitt for virksomheten. Fellesnevneren er ekstraordinære forhold som har påvirket driften, de 
økonomiske resultatene og aktivitetsnivået. Vi har de siste årene levert et årsresultat med et 
betydelig mindreforbruk. Det kan gi et inntrykk av at virksomheten har blitt tildelt midler den 
ikke har bruk for. Det er imidlertid et helt feil bilde. Ved ordinær drift av utvalgene og 
sekretariatet ville midlene blitt utnyttet tilnærmet fullt ut. Det er en økende bekymring for de 
økonomiske rammene til driften av utvalgene og sekretariatet. ABE – reform og høy 
prisstigning i løpet av 2021 har svekket den budsjettmessige kjøpekraften dramatisk. Pr 
januar 2022 utgjør det en svekkelse av rammene på kr 800 000,-. Det betyr mindre 
handlingsrom i 2022, og en usikkerhet i om det er mulig å fremholde aktivitetene til utvalgene 
og bemanningen i sekretariatet i de kommende år. 
 
Videre arbeid blir å rekruttere kommuner til en direkte kobling mellom FUG og FAU. Slik vi 
ser det, vil de to viktigste oppgavene fremover være å sikre: 

- Medvirkning og opprettholdelse av FUG i den nye opplæringsloven, og 
- Sikre en individuell rett og håndhevningsordning i loven om trygt og godt 

barnehagemiljø. 
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Vi i sekretariatet må utvikle våre menneskelige ressurser og sørge for at ansatte har den 
riktige kompetansen. Gitt tilstrekkelige økonomiske rammer vurderer FUB og FUG at vi også 
på lengre sikt kan nå fastsatte mål på en tilfredsstillende måte og sammen sørge for at barna 
får et godt utdanningsløp.   
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Kapittel VI Årsregnskap 

 
Ledelseskommentar til årsregnskapet 2021 
Sekretariatet er et ordinært statlig forvaltingsorgan som fører regnskap etter 
kontantprinsippet, slik det går fram av prinsippnoten til årsregnskapet. Årsregnskapet utgjør 
del VI i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. 
 
Bekreftelse 
Årsregnskapet er lagt fram i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv 
R-115 fra Finansdepartementet og økonomiske føringer i tildelingsbrevet fra 
Kunnskapsdepartementet. Regnskapet gir et dekkende bilde av disponible bevilgninger, 
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. 
 
Vurderinger av vesentlige forhold 
For 2021 var tildelingen på kr 16 200’ og overførte midler fra 2020 var kr 797’. Total 
disponibel tildeling for 2021 på post 01 var på kr 16 997’. Regnskapet viser et forbruk på kr. 
15 187’. Det ga et mindreforbruk på kr 1 810’. Mindreforbruket fordeler seg slik: 
 

• Mindreforbruket på lønn ble på kr 411’ inkludert refusjoner (28’) for 2021. Et årsverk 
har stått vakant i ca. 6 mnd. i 2021 på grunn av permisjon, i tillegg ble en 60 % stilling 
stående vakant f.o.m. september 2021 pga. pensjonering. I lys av utskiftningen av 
ansatte f.o.m. 2018 og frem til 2021, var det behov for å kartlegge behov opp mot 
kompetanse før rekruttering kunne gjennomføres. Utlysningen ble først kunngjort i 
desember 2021. 
 

• Det ble som følge av pandemien ikke gjennomført like mange fysiske møter som 
planlagt som følge av pandemi. Det ble gjennomført 2 fysiske møter for FUG, og 1 
fysisk møte for FUB i 2021. Resterende utvalgsmøter ble gjennomført digitalt. Hvert 
av møtene er kostnadsberegnet til kr 110 000,-. Utvalgene har også en årlig 
avsetning til eventuell studietur kostnadsberegnet til ca. kr 150 000,- pr utvalg. Dette 
reduserte utgiftene til reise og opphold med kr 833 000,-. 
 

• Arbeidet med omleggingen fra utsendelse av fysisk materiell til skoler og barnehager 
til digitalt materiell ble videreført i 2021.Det ble gjort endringer i innhold, layout, og 
oversettelse til flere språk, og innspilling. Det ble laget digitale foredrag som er gjort 
tilgjengelig på nett. De nye nettsidene med ny visuell profil ble publisert i august 
2021. Det meste av arbeidet involverer mange eksterne leverandører i tillegg til å 
legge beslag på kapasitet i sekretariatet. Til tross for høyt aktivtetsnivå ble ikke alle 
midler benyttet, og mindreforbruket beløp seg til 360’. 
 

• Øvrige poster med bl.a. husleie (kr 100 000,- i redusert leie) utgjør et mindreforbruk 
på kr 206’. 

 
Revisjonsordningen 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for FUB og FUG. 
Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per i dag. Revisjonsberetningen vil bli publisert på 
nettsiden til utvalgene så snart dokumentet er offentlig.  
 
Midt–Telemark, 06.03.21 
Marianne Dahlseng 
kontorsjef 
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Prinsippnote årsregnskapet  

Årsregnskap for Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om 
økonomistyring i staten. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, 
nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2019 og 
eventuelle tilleggskrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
  
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med 
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for 
årsregnskapet:  
 

a) Regnskapet følger kalenderåret. 
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret.  

c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp.  

d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet.  

 
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme 
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i 
bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. 
Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.  
 
Virksomheter tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i 
bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom 
året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved overgang til nytt år nullstilles 
saldoen på den enkelte oppgjørskonto. 
 
Oppstilling av bevilgningsrapporteringen  

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med 
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført 
med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten 
har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i 
bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling 
viser hva FUB og FUG har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel 
221/post 01). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser 
virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap.  
 
Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) 
vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. 
Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, 
og vises i kolonnen for regnskap. 
 

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og 
rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter 
bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises 
derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til 
bevilgningsoppstillingen. 
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Oppstilling av artskontorapporteringen  

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser 
eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen 
viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan 
for statlige virksomheter. FUB og FUG har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. 
Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen. 
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Vedlegg: Årsregnskap 2021 med noter 
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