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Kunnskapsdepartement 
Postboks 8119 Dep 0032 Oslo  

Høringsuttalelsen sendes elektronisk til: www.regjeringen.no/id2687171 Sunde skole, 

02.07.2020  

Re: Høringsuttalelse fra FAU - NOU 2019:23 Ny opplæringslov: Støtter videreføring av 
lovfestede råd og utvalg i ny opplæringslov.  

I dag er det registrert 480 elever ved Sunde skole i Stavanger kommune. Sunde skole har et lovfestet 
arbeidsutvalg for foreldrene – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har vært lovhjemlet i 
opplæringsloven siden 1969. Sammen med foreldrene på 2.799 grunnskoler i Norge, er FAU ved 
Sunde skole per definisjon medlem av Norges største medlemsorganisasjon FAU, som driftes 100% 
på frivillighet.  

Med dette fremlegger FAU ved Sunde skole høringssvar om ny opplæringslov: Foreldrene har 
hovedansvaret for å oppdra sine barn og sørge for at de får en utdanning. For at foreldrene skal 
kunne følge opp dette ansvaret er det uunnværlig med et godt samarbeid mellom hjem og skole. 
Foreldre er en viktig ressurs for skolen og hele oppvekstmiljøet som skolen er en del av. I 
grunnskoleloven av 13. juni 1969 nr. 24 var det blant annet lagt stor vekt på tiltak for å bedre 
samarbeidet mellom hjem og skole, ikke bare for egne barn, men også for felleskapets barn på 
skolen.  

For å ivareta foreldrenes rettigheter og sikre reell innflytelse i skolen, ble foreldrenes rett til å medvirke 
aktivt i skolens indre liv lovfestet gjennom dagens råd og utvalg. Det fremgår i Innstilling om samvirke 
i skolen (1971), side 14-15: Hvis ikke rådet gis en fast forankring i selve skolemiljøet kan det føre 
til et isolert samarbeid mellom mennesker – foreldre, elever, lærere, andre tilsatte – som er 
gjensidig avhengig av hverandre. (...) Til norsk skoletradisjon hører de frivillige foreldrelag. De har 
tilført skolen store verdier i rent økonomisk forstand og i form av engasjert og uegennyttig 
virksomhet i forbindelse med forskjellige former for fritidsaktiviteter. Samvirkekomitéen anser det 
av stor betydning at dette arbeidet fortsetter.  



I mer enn 50 år, har generasjoner av grunnskoleforeldre ikke bare i Stavanger, men over hele Norge 
engasjert seg i skolens indre liv i FAU. Foreldrenes frivillige innsats bidrar til at nye og gamle skolebygg 
blir prioritert, uteområder på skolen fornyes, 17. Mai organiseres og gjennomføres, skoledisko og 
skoleball blir et eventyrlig minne for barn og ungdommer, og skoleveier er mindre farlige, bare for å 
nevne noen eksempler. Takket være FAU, har millioner av grunnskoleelever fått nytte av foreldrenes 
dugnads-innsats for skolen. Vi vet godt at uten FAU, hadde skolehverdagen til elevene sett veldig 
annerledes ut enn det er i dag.  

Likhet for loven er et grunnleggende rettsprinsipp i det norske samfunnet, likeså som 
innbyggermedvirkning. Den nye kommuneloven §5-12 har styrket rettigheter til ungdommer, eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse gjennom formaliserte medvirkningsorganer som ungdomsrådet, 
eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Den styrket rett gir disse blant annet 
mulighet til en reell påvirkning på viktige samfunnsområder. En lovhjemlet rett sikrer i større grad 
deltagelse og rett til å bli hørt med en reell innflytelse i beslutningsprosesser, som vi vet i FAU er 
avgjørende viktig.  
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Foreldrene har i dag få juridiske virkemidler til å ivareta sine interesser i grunnskolen. Dagens 
opplæringslov tilrettelegger for at foreldrene har mulighet til å medvirke aktivt i skolen, og vi vet av 
erfaring at enkelte råd og utvalg fungerer tidvis variabelt og tilfeldig. Men å fjerne de lovfestede råd og 
utvalg, vil ikke bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole blir styrket. Tvert imot er vi sikre på at det 
vil føre til en betydelig svekkelse av foreldrenes rett og mulighet til å medvirke.  

FAU ved Sunde skole støtter derfor ikke forslaget i NOU 2019:23, kapittel 19, s. 221 at 
bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen ikke videreføres.  

FAU ved Sunde skole mener at ny opplæringslov skal bidra til:  

• Å videreføre bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen. Dette gjelder 
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU), 
Elevrådet og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).  

• Styrke foreldrene og elevenes rett til deltagelse og reell innflytelse og medvirkning i likhet med 
eldre, ungdommer og personer med funksjonsnedsettelse sin styrkede rett i kommuneloven §5-
12.  

• Ivareta foreldrenes ansvar for å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at 
elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  

• Tydeliggjøre skoleeiers lovpålagte forpliktelser til å ivareta samarbeidet med Foreldrerådets 
Arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU) og Elevrådet.  

Med vennlig hilsen  



På vegne av FAU ved Sunde skole 
FAU Leder: Kristine Kjer Byberg.  
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