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Forslag til nye formålsparagrafer i barnehage og opplæring
Oppsummering av foreldrehøring

Det vises til oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Hovedfokus i foreldrehøringa
I forbindelse med utkast til ny formålsparagraf, har Kunnskapsdepartementet gitt Foreldreutvalget for
grunnskolen (FLG) i oppdrag å forestå en høring blant foreldre med barn i grunnskolen. FUG har i den
forbindelse utarbeidet et høringsbrev med spørsmål spesielt knyttet til utvalgets anliggender -
foreldreretten og samarbeid hjem - skole . Det ble også bedt om kommentarer  på tilpasset opplæring
og gitt anledning til å komme med generelle kommentarer  til utkastet som foreligger fra Bostad-utvalget.
Høringsbrevets form og innhold ble forelagt departementet før utsending.

Høringsbrevet ble sendt til samtlige grunnskoler 15. august for videre distribusjon til skolenes FAUer.
FUG har også lagt ut spørsmålsskjemaet på sine hjemmesider med en oppfordring til at også
enkeltforeldre kunne komme med sine innspill. De fleste svarene har kommet inn på e-post, og flere har
gitt uttrykk for al det å kunne bruke e-post har gjort det enklere å delta.

FUG har fått ekstern bistand til å analysere høringssvarene og å utarbeide oppsummeringen.

Hovetrekk i oppsummeringen
Tilpasset opplæring må beholdes.
Et godt samarbeid mellom hjem og skole forutsetter at foreldreretten anerkjennes.

Oppsummeringen
Det har kommet inn 43 svar fra enkeltforeldre, 9 svar fra KFU og 99 svar fra FAU. Svarene fordeler seg
over hele landet. Fra FAU er det kun Vest-Agder som ikke er representert, men her er det til gjengjeld
kommet inn flere svar fra enkeltforeldre. Foreldresvarene fordeler seg over alle fylkene.

Svarprosenten er over det forventede sett i forhold til tidsfrister og tid på året. Det er usikkerhet knyttet til i
hvilken grad skolen har videreformidlet høringssaken til FAU. Flere som har sendt inn svar, gir uttrykk for
at det var for kort svarfrist. Det tar tid etter skolestart før nytt FAU er valgt, og enda lenger tid før de har
rukket å ha sitt første møte. Noen har derfor valgt å sende inn en mer generell kommentar, mens andre
har gitt korte svar og kommentert at de gjerne skulle hatt bedre tid til å sett seg inn i utkastet som
foreligger.

På skolene har man så å si hundre prosent oppmøte når det gjelder konferansetimer, ikke fullt så høy
fremmøteprosent på klasseforeldremøter og ganske lavt oppmøte når det gjelder foreldrerådsmøter. Det
kan slik virke som foreldre primært er opptatt av å påvirke eget barns trivsel og læring, og at drøfting av
en formålsparagraf engasjerer i mindre grad. Det er også kommet inn kommentarer på at uansett
formuleringer, så er det praksis som teller!



Vektlegging av materialet
Materialet ble sortert i 3 grupper: KFU, FAU og enkeltforeldre ble gjennomgått hver for seg med den
tanken at man ikke kan vektlegge enkeltforeldres utsagn med samme tyngde som en uttalelse fra FAU.
Når materialet ble oppsummert, viste det imidlertid samme prosentvise fordeling i alle gruppene. De er
derfor omtalt under ett i gjennomgangen.

Tilpasset opplæring må beholdes!
Det som er helt tydelig i materialet som har kommet inn, er at med svært få unntak, er samtlige opptatt av
å beholde formuleringen om tilpasset opplæring (TPO). Det er ulik argumentasjon for å beholde TPO,
men det er en helt utvetydig tilbakemelding på at dette er så viktig at det må være med i
formålsparagrafen. Eksempler på argumentasjon er som følger:

• Dersom ikke undervisningen tilpasses eleven faller læring bort, og dermed formålet for hele
skolegangen

• Særs viktig for at initiativet til eleven ikkje skal forsvinne
• Er hjørnesteinen i all læring
• Tilpasset opplæring er ennå ikke så godt innarbeidet at det kan utelates
• Bør videreføres i formålsparagrafen da det allerede er et problem å få gehør i skolene for dette

(jmf økonomi og bevilgninger i skolen)
• Viktig spesielt i 1.klasse da det er stort sprik i modningsnivå og veldig viktig at alle barna føler at

de kan noe og mestrer ut fra sitt ståsted på den intellektuelle utviklingen.
• Vi mener skolen fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder TPO, derfor er det viktig at dette

ikke strykes, men at skolen har støtte i dette viktige arbeidet gjennom Formålsparagrafen
• Om man nå fjerner dette prinsippet fra formålsparagrafen, gir det unektelig et signal om at

betydningen av tilpasset opplæring er nedjustert i den nye loven. Dette vil være et helt galt
signal å sende.

• Det er viktig å peike på at føremålet er å hjelpa fram kvar elev uansett evner og føresetnader.
Det er eit berande element at skulen skal vere til for eleven si skuld, og ein skal ikkje ende opp
med ein gjeng robotar som blir heilt like inni hovudet sitt.

Et godt samarbeid forutsetter to likeverdige parter
Når det gjelder foreldreretten, er materialet umiddelbart ikke så entydig. Noen mener at foreldreretten er
så grunnleggende at det er unødvendig å nevne det spesielt i formålsparagrafen. Andre er bekymret for
den økende institusjonaliseringen av barn og unge og mener det er viktigere enn noen gang at det står
spesifikt i formålsparagrafen at det er foreldre som har hovedansvaret for sine barn. Her er det også
konkrete forslag på å sette av øremerkede midler for å styrke foreldrerollen (kurs m.m.) slik at man
oppnår større likevekt mellom den profesjonelle part og foreldrene som gruppe og enkeltpersoner.

I tillegg til at en liten andel av materialet viser en uenighet om foreldreretten behøver å uttrykkes eller ei
(begge sider fordi den er selvfølgelig), så er det svært mange som har unnlatt å svare spesifikt på
foreldreretten fordi de har bakt det inn i samarbeidet mellom hjem og skole.
Hovedtyngden av svarene er opptatt av at samarbeidet mellom hjem og skole presiseres og
konkretiseres. En gjenganger er at et godt samarbeid forutsetter to likeverdige aktører, og man behandler
slik de to punktene under ett. En anerkjennelse av foreldreretten legges inn i samarbeidet mellom hjem
og skole, og man får formuleringer som at gode samarbeidsformer er så mangt - det må ses i
sammenheng med foreldreretten!

Det er også tydelig at flere bygger sine innspill på konkrete erfaringer de har hatt, og her har man utsagn
som at uansett formulering, så er det hva som gjøres i praksis som er det vesentlige. Noen er også
bekymret for at ved å betone foreldreretten for sterkt, kan skolen lett bli for unnfallen overfor barn som
kommer fra hjem der foreldrene ikke stiller opp.
Disse bekymringene utgjør imidlertid en brøkdel av materialet. Hovedtyngden mener det nye utkastet er
for vagt, og ønsker en mer presis og konkret formulering.

• Vi føder barna og må få lov til å oppdra våre egne barn. Dei er så lenge på skulen om dagen, og
regjeringa vil at dei skal gå endå lengre dagar på skulen, når skal vi som foreldre få lov til å
påvirke og oppdra våre barn?



• Det er for meg motstridende at det stilles mer og mer krav til at foreldre skal ta ansvar for å følge
opp barnas læring på skolen, mens myndighetene fokuserer mindre og mindre på foreldrenes
innflytelse til å påvirke

• Forslaget er for enkelt til å dekke de behov som kan forekomme. Foreldra, som har sett borna til
verda, be,r vere noko meir enn ein diffus medarbeidar på samfunnet sine premisser.

• Må poengtere at samarbeid mellom hjem og skole ikke skjer mellom likeverdige parter fordi
skolen er en profesjonell aktør mens foreldrene (ofte) er enkeltindivider. Skolen må være bevisst
på dette misforholdet og lage rutiner for å dempe dette.

• Uten et godt samarbeid mellom hjem og skole kan man ikke nå målene om ei god opplæring
• Handlerommet blir for stort og samtidig for lite forpliktende hvis det bare står at skolen skal

samarbeide med hjemmet. Det bør komme tydelig frem på hvilke områder man ser for seg et
samarbeid, og hvem som har ansvaret for hva i denne settingen. God dialog mellom skole og
hjem bør vektlegges.

• Et godt samarbeid vil gi trygghet, stabilitet og sammenheng i barns liv. Foreldre og lærere som
samarbeider godt, har mulighet til å påvirke hverandres syn på læring og oppdragelse som kan
være positivt for eleven. Dette kan også være med på å unngå unødige konflikter mellom skole
og hjem.

Det mindretallet som gir sin tilslutning til formuleringen  Skolen skal samarbeide med heimen, er opptatt av
at det konkretiseres andre steder i lovverket.

Generelle innspill til utkastet
Her kommer det innspill til den kristne formålsparagrafen. Enkelte sier at det viktigste er å få den vekk.
Det er ulik argumentasjon for å beholde den - enkelte mener at vi nå er blitt så ivrige etter å inkludere
andre, at de som er kristne føler seg diskriminert. Andre viser til nasjonal identitet og kulturarv som
argument for å beholde formuleringen.

Under dette punktet kommenterer også flere utkastet som helhet, og det er her ingen sammenheng
mellom innspill på de første punktene og den generelle vurderingen av utkastet. Noen har vært tydelige
på at formuleringene det spesifikt er bedt om kommentarer på er for vage, men synes likevel at utkastet
som helhet er bedre tilpasset dagens skole og samfunnet for øvrig både i språkføring og i innhold. Andre
mener det må en ytterligere bearbeiding til, da det er vesentlige saker som er utelatt eller for overfladisk
behandlet.

Målsak er et tema og flere ønsker seg formålsparagrafen på bokmål.. Ellers vit flere at det påpekes at
man vil fremme et høyt kompetansenivå i folket, og også at det nevnes at grunnskolen skal legge
grunnlaget for videregående utdanning.

Det er også et øn;;ke om at det fysiske og praktiske blir tilgodesett i den nye formålsparagrafen, og at ikke
alt blir teori og orientering om ulike verdier uten noen praktisk forankring og opplæring. Konkret fysisk
aktivitet bør også påpekes, mener flere.

Eksempler som viser mangfoldet i tilbakemeldingene er:

• En formålsparagraf skal være overordnet og visjonær, og det nye forslaget ivaretar dette bedre
enn det gamle. Likevel kan en mer presis formulering ifm ovennevnte punkter være til hjelp for en
praktisk politikk og håndhevingen av den. Hvis paragrafen sier noe om foreldreansvar, samarbeid
hjem - skole og tilpasset opplæring, kan det bidra til å løfte oppmerksomheten rundt det.

• Flott at formålsparagrafen vektlegger forskerglede - utforskartrang, medansvar - medvirkning, og
spesielt at elevene skal lære å tenke kritisk, handle etisk og ta et økologisk ansvar! Det er gitt en
høyere takhøyde i skolen!

• Forslaget til ny formålsparagraf er etter vår vurdering for lite håndfast og oppstiller for lave og
diffuse krav til hva elevene skal få ut av grunnskolen

• Når tiden på skulen er utvida (...) og i tillegg lang skuleveg, blir det mindre tid til å aktiviseres om
kveldene. Det er derfor viktig med god kristendomsundervisning i skulen for dei som ønsker det,
men også eit godt alternativ til dei som ønsker andre retninger.
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• Som kristen ønsker eg visseleg at mitt born skal kunne få kristen oppseding. Ikkje i form av
møteverksemd, men i form av at bornet mitt kan møte bibelhistoriar, bordvers, salmar, markere
påske og jul, markere julegudstjeneste (I tillegg til at bornet mitt sin kristne identitet får vekse, ser
eg på dette som nøklar til å forstå mykje av norsk litteratur, kultur og historie). Eg ser det også
som viktig at dette må vere valfritt, for ein human-etiker ville ikkje ønske det same i oppsedinga
av sitt born. Blir ordlyden som no, fryktar eg livssyn kun vil bli representert i form av rein etikk,
samt overfladiske dykk i alle sine religionar.

• Eit utydeleg verdigrunnlag skapar eit verdimessig vakuum som eg trur vil verte pedagogisk
forvirrande både for lærarar og skuleborna. Kampen for ein kristen formålsparagraf er ikkje berre
for å ta vare på det spesifikt kristne i samfunnet, men nettopp for også å kunna møta andre med
respekt og toleranse. Ein trygg og grunnfesta identitet er utan tvil det beste grunnlaget for å møta
andre med respekt og ope sinn.

• Jeg setter stor pris på at den nye paragrafen er religionsneutral
• Fysisk og psykisk arbeidsmiljø bør nevnes
• Grunnleggende for samfunnet å sikre et høyt kompetansenivå og et felles kunnskapsgrunnlag

Spesifikke formuleringer
Utover kommentarene er det kommet flere forslag til formuleringer som foreldrene mener bedre vil ivareta
de ulike punktene:

• Skolen har ansvar for å tilrettelegge et godt samarbeid med hjemmet
• Skolen skal samarbeide med hjemmet med utgangspunkt i en gjensidig forståelse av elevens

forutsetninger
• Skolen må være den profesjonelle part og ta initiativ og legge til rette for et godt samarbeid

mellom hjem og skole
• Skolen skal i samarbeid med heimen legge til rette for god læring og fremme ei allsidig utvikling

hjå eleven
• Heimen har hovudansvar for oppseding, medan skulen har hovudansvar for opplæringa. Dette

skal vere i nært samarbeid og forståelse med kvarandre
• Opplæringa i skole og lærebedrift skal la elevane utvikle kunnskap, evner og holdningar for å

kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal
samarbeide med heimen

• Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer
• Opplæringa skal tilpassas evnene og føresetnaden hjå den enkelte eleven, lærlingen og

lærekandidaten
• Oppgåva til skolen er å gi elevane opplæring og innsikt i den vitskapelege kunnskapen som er

opparbeidd om naturen og menneskje. Opplæring i skole og lærebedrift skal opne dører mot
verda....

Med vennlig hilsen

Loveleen  Rihel Brenna  Grete  Raff Reinemo
Leder i FUG kontorsjef


