
 

 

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – 
Foreldresamarbeid, Grunnkompetanse, Utlysingsplikt, Rettskrivning 

Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

  

1. Lovfeste plikt til foreldresamarbeid for private skoler i 

privatskoleloven  

 
FUG er svært glad for at dette forslaget nå er kommet, og vi støtter det fullt ut. 
Vi mener som departementet at plikten om foreldresamarbeid må være lik i 
offentlig og privat skole, og at plikten skal gjelde både for grunnskole og 
videregående opplæring. 
  
Forslag til lovtekst er grei, men vi vil påpeke at FUG ønsker en presisering i 
forskriften som sier noe om omfanget av foreldresamarbeidet, for eksempel 
minimum 2 foreldremøter pr. år og 2 foreldresamtaler pr. år. 

2. Kompetanse på lavere nivå 

 
FUG støtter dette forslaget om endring til grunnkompetanse. Vi tror at dette vil 
være med på å hindre stigmatisering av elever og på den måten også være med 
og hindre frafall i videregående. Det er viktig at alle elever føler seg verdsatt og 
er likeverdige. Ved å erstatte ”kompetanse på lågare nivå” med 
”grunnkompetanse”, tror vi og at elever og foreldre/ foresatte føler at de fullfører 
en formell sluttkompetanse, og kan ta steget videre uten å måtte føle seg mindre 
verdt. 
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3. Unntak fra plikt til utlysing av stillinger for deltidsansatte med 

fortrinnsrett  

Dette er egentlig ikke en FUG-sak. FUG ser imidlertid at denne ordningen 

allerede eksisterer i mange kommuner, og vi ser ikke noen grunn til å gå i mot 

denne. FUG er for kvalitet og kompetanse i skolen, og så lenge dette blir ivaretatt 

ved tilsettinger, er vi enige.  

4. Oppdatering av § 9-4 vedrørende lærebøker og andre læremidler  

FUG har ingen kommentar, bortsett fra at vi støtter forslaget 
 
 

Med hilsen 

 
Loveleen Rihel Brenna    Ingebjørg Johannessen 
Leder i FUG      seniorrådgiver 
       sign. 


