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Høring – forslag om endring i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til
opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i
vidaregåande opplæring
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG)
FUG er positive til at departementet her presiserer Opplæringstjenestens (OT)
rolle og oppgaver tydeligere. Som høringsbrevet påpeker er det mange
ungdommer som ikke får tilbud fra OT fordi de ikke er registrert i OTs målgruppe.
For at OT skal kunne gi disse ungdommene et tilbud, er det viktig at alle de
videregående skolene tar på alvor sitt ansvar å melde fra til OT når en elev
slutter. Presiseringene vil også bidra til at tilbudet blir likt for alle ungdommer som
faller inn under målgruppen, uavhengig hvor de bor i landet.
For FUG er det også viktig at kompetansen til de som er ansatt i OT er bred og
ulik, slik at de kan møte denne gruppen med svært ulike ungdommer på en faglig
forsvarlig måte.
FUG slutter seg til de endringene som er foreslått, men vil presisere følgende:
§ 13-1
Kompetansefremmende tiltak er et bedre ord en sysselsetting, og vi støtter
endringen
§ 13-3
FUG mener det er viktig med presiseringen at informasjon som går til ungdom
under 18 år også skal gå til foreldrene, og at det i dette punktet enda tydeligere
presiseres viktigheten av god informasjon og at OT skal etablere kontakt med
hver enkelt ungdom i målgruppa.
Tiden er viktig for ungdom som ikke går på skole eller er i lære, og det er viktig at
OT kommer med tilbud til den enkelte ungdom raskt. FUG ønsker en presisering
av tidsfrist for oppgavene som er tillagt oppfølgingstjenesten. FUG anbefaler
derfor at tiltak følger behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) § 22
til § 32.

§ 13-4
Paragrafen framstår mer ryddig i og med at siste setning i formålet er flyttet til §
13-4 som omtaler samarbeidspartene. FUG mener at i denne paragrafen må
foreldrene nevnes som en viktig samarbeidspart for OT.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Slik FUG ser det vil denne presiseringen av OT få både administrative og
økonomiske konsekvenser for den enkelte fylkeskommune. De skal her gi
oppfølging av ca. 8000 flere ungdommer, og dette er kanskje de ungdommene
som er mest krevende å følge opp. De skal spores opp og det skal ”etableres
kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og
oppfølging”. Det er ikke realistisk å tro at OT kan gjøre denne jobben innenfor
nåværende ressurser.
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