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Årsmelding 2012 
Årsmeldingen for 2012 oppsummerer arbeidet og måloppnåelsen i forhold til 
tildelingsbrevet til foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene. Del I 
omhandler FUG, del II omhandler FUB. Utvalgenes felles prosjekt ”Hele barnet –  
hele løpet” og mål for sekretariatet blir behandlet i del III. I del IV redegjøres det 
for bruken av tildelte midler på kap. 221 

Del I  

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

Innledning 

2012 har vært det første året for dette utvalget (2012-2015), og det har vært et 
spennende år med mange oppgaver. Utvalget opplever at vi gjennom dette året 
har vært en tydelig foreldrestemme og gjort FUG mer synlig.  
 
FUGs årlige foreldrekonferanse 2012 samlet 100 deltagere som fikk ny 
inspirasjon i sitt arbeid. FUG har også deltatt på møter i EPA (European Parents’ 
Association). I det nordiske samarbeidet har det vært sterkt fokus på frafall i 
videregående opplæring i de nordiske landene.  
 
FUGs virksomhet 2012 
 
Medlemmer i FUG i perioden 2012 – 2015 
Christopher Beckham, leder 
Christian Hellevang, nestleder 
Elisabeth Strengen Gundersen, medlem 
Laila Aleksandersen Nutti, medlem 
Synøve Buan, medlem 
Øyvind Næss, medlem 
Ubah Abduqadir, medlem 
Helge Woie, varamedlem 
Tom Wennemo, varamedlem 
 
Medlemmer i FUGs arbeidsutvalg i 2012  
Christopher Beckham, leder, og Christian Hellevang, nestleder 
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FUG- og AU-møter 
I løpet av 2012 er det avholdt 5 FUG-møter og 8 møter i arbeidsutvalget. Ett 
FUG-møte er avholdt i Bergen, ett i København i forbindelse med Nordisk 
konferanse, og de andre har vært holdt i Oslo.  
 
I brev om tildeling for 2012 heter det om FUGs ansvar og hovedoppgaver: 
FUG er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om 
samarbeid mellom skole og hjem. FUG skal arbeide for godt samarbeid mellom 
skole og hjem, og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, jf. 
forskrift til opplæringsloven § 20-1. FUG skal videre arbeide for å styrke 
foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i grunnskolen og første året i 
videregående opplæring gjennom informasjon, skolering og veiledning overfor 
foreldre. Utvalget har et spesielt ansvar for å stimulere dialogen mellom hjem og 
skole. Det er en viktig oppgave for utvalget å bidra til å få alle foreldre med i dette 
arbeidet. 
 
Mål for 2012 

Et overordnet mål for FUG er at samarbeidet mellom hjem og skole skal komme 
alle elever til gode, slik at de får et best mulig utbytte av opplæringen. Et godt 
samarbeid kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever og til å 
hindre frafall.  
 
For å nå dette målet skal FUG i 2012 
 
- medvirke til å øke elevenes læringsutbytte gjennom å arbeide for et godt 

samarbeid mellom hjem og skole 
- medvirke til å øke kompetansen i hjem-skole-samarbeid for de ansatte i 

skolen 
- medvirke til å øke kompetansen i hjem-skole-samarbeid for foreldre og få 

flere foreldre engasjert i opplæringen 
 

FUGs rolle  
FUG skal i samarbeidet mellom hjem og skole på alle nivåer i skolesystemet 
være: 
Kunnskapsleverandør 

o Initiere, samle og formidle forskning om hjem-skole-samarbeid og om 
foreldre som ressurs i barns læring 

Brobygger 
o Skape dialog og bygge relasjoner mellom FUG, 

utdanningsmyndighetene og andre sentrale aktører 
o Stimulere til samarbeid både på skole- og kommunenivå 

Skolepolitisk aktør  
o Være pådriver for at utdanningsmyndighetene ivaretar foreldrenes 

rettigheter 
o Øke foreldremedvirkningen i skolen 
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Resultatkrav for 2012 
FUG skal i 2012: 

1. i sin rolle som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet, 
herunder Utdanningsdirektoratet, bidra aktivt med synspunkter på 
aktuelle saker.  
 

FUG bidrar på ulike måter som rådgiver for myndighetene. Det har vært 
avholdt etatsstyringsmøter og dialogmøter mellom Kunnskapsdepartementet 
og FUG. Her får FUG innsikt i saker Kunnskapsdepartementet arbeider med, 
og FUG legger fram saker utvalget er opptatt av. Hvilke saker foreldre 
henvender seg til FUG om, blir lagt fram. Dette året har det flere ganger blitt 
pekt på hvordan foreldre opplever avmakt i saker som dreier seg om 
spesialundervisning og mobbing. Det avdekkes manglende kompetanse hos 
skolemyndigheter, og noen foreldre får medhold hos fylkesmannen uten at 
det skjer endringer på skolen. Dermed opplever foreldre seg rettsløse.  
 
Representanter fra KD har også holdt et informasjonsmøte for utvalget i 
sammenheng med utvalgets første møte.  
Det har vært to møter mellom Politisk ledelse i departementet og FUG. 
 
FUG har ved en anledning vært på høring med Utdanningskomiteen i 
Stortinget. 
 
FUG-leder, nestleder og sekretariatsleder har faste møter med ledergruppen i 
Utdanningsdirektoratet. I tillegg har ansatte i FUG hatt møter med andre 
medarbeidere i direktoratet. Utvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatet har 
deltatt i diverse referansegrupper i direktoratet. Leder for 
Utdanningsdirektoratet, Dag Thomas Gisholt, deltok på det siste utvalgsmøtet 
i  2012. 
 
FUG-leder og andre i utvalget og sekretariatet har ved flere anledninger holdt 
innlegg og foredrag på seminarer og konferanser i regi av 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder andre 
organisasjoner også slik som KS og Kontaktutvalget mellom innvandrere og 
styresmakter (KIS). 
 
Å avgi høringsuttalelser er en viktig del av FUGs oppgave som rådgivende 
organ for KD og Utdanningsdirektoratet. Gjennom høringsuttalelser klargjør 
FUG sitt syn på aktuelle saker og har muligheten til å påvirke de endelige 
bestemmelsene i lov, forskrift og læreplan og andre viktige 
utdanningspolitiske styringsdokumenter.  

 
Alle FUGs høringsuttalelser publiseres i sin helhet på www.fug.no, under:  
Om FUG/Høringer og meldinger. 

 
 

http://www.fug.no/�


4 
 

 

FUG har i 2012 uttalt seg om følgende saker: 
Høring om rammeplan for lærerutdanningene 
Høring på Statpeds måldokument 
Fag- og timefordelingen for opplæring i og/eller på samisk eller finsk som 
andrespråk 
Endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling 
Profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og 
skole  
Ungdom, makt og medvirkning 
Forskriftsendringer 
Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring 
Innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid 
 
FUG deltok i 29 arbeids- og referansegrupper på nasjonalt nivå i 2012. 
Flertallet av referansegruppene er i regi av Utdanningsdirektoratet. FUGs 
viktigste bidrag i disse gruppene er å representere foreldrestemmen.  

 
FUG-leder og representanter fra sekretariatet har hatt jevnlige møter med 
Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS, Barneombudet, NAFO og 
andre der man har diskutert skolepolitiske saker av felles interesse. Sammen 
med NAFO har FUG og FUB vært med og skrevet en artikkel om hjem-skole-
samarbeid ” Dialog hjem og barnehage/skole til barnets beste”. Samarbeidet 
er et viktig ledd i strategien for at sentrale aktører skal ta ansvar for utvikling 
av hjem-skole-samarbeid og økt foreldremedvirkning.  
 

 
2. gjennom målrettede tiltak bidra til økt kompetanse i foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU) på skolene, dette for å styrke foreldrenes 
medvirkning i skolen og foreldrerollen i barnas læring.  

 
FUG mener at foreldrene er en viktig aktør nå det gjelder arbeidet mot 
mobbing. Dette arbeidet har høy prioritet i FUG. Sekretariatet har mange 
rådgivninger for enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre om dette temaet. 
Foreldre som rollemodeller og FAUs rolle for å skape et godt læringsmiljø er 
viktige stikkord i dette arbeidet. FUG er en aktiv part i Manifest mot mobbing 
og deltok i kampanjen Voksne skaper vennskap blant annet med en aktiv 
hjemmeside, opplegg til foreldremøter og en artikkel i artikkelsamlingen som 
ble utgitt på Kommuneforlaget Voksne skaper vennskap.   
 
FUG arrangerte også i 2012 en nasjonal konferanse for 100 tillitsvalgte 
foreldre, Foreldretinget 2012. Konferansen fant sted på Gardermoen 13.-14. 
oktober. Tema for årets konferanse var ”En god skole for alle”. Informasjon 
om konferansen ble lagt ut på FUGs hjemmeside og brev ble sendt 
skolefaglig ansvarlig i kommunene. I tillegg ble det sendt mail til de 
kommunene som har kommunale foreldreutvalg (KFU).  Vi hadde også 

http://www.fug.no/hoering-om-rammeplan-for-laererutdanningene.5113445-247683.html�
http://www.fug.no/hoering-paa-statpeds-maaldokument.5076103-247683.html�
http://www.fug.no/fag-og-timefordelingen-for-opplaering-i-ogeller-paa-samisk-eller-finsk-som-andrespraak.5065985-247683.html�
http://www.fug.no/fag-og-timefordelingen-for-opplaering-i-ogeller-paa-samisk-eller-finsk-som-andrespraak.5065985-247683.html�
http://www.fug.no/endring-av-krav-til-kompetanse-ved-tilsetting-i-undervisningsstilling.5065983-247683.html�
http://www.fug.no/profesjonsetisk-plattform-for-foerskolelaerere-laerere-og-ledere-i-barnehage-og-skole.5065978-247683.html�
http://www.fug.no/profesjonsetisk-plattform-for-foerskolelaerere-laerere-og-ledere-i-barnehage-og-skole.5065978-247683.html�
http://www.fug.no/ungdom-makt-og-medvirkning.5066081-247683.html�
http://www.fug.no/forskriftsendringer.5065960-247683.html�
http://www.fug.no/endringer-i-faget-kroppsoeving-i-grunnskolen-og-videregaaende-opplaering.5034303-247683.html�
http://www.fug.no/innfoering-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevraadsrelatert-arbeid.5034296-247683.html�
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informasjon om konferansen på vår facebook side. Det var stor interesse for 
konferansen. Blant foredragsholderne var representanter fra 
Utdanningsdirektoratet, Barneombudet, Skolehelsetjenesten, skoleeier og 
skoleledelse. 
FUGs årlige konferanse medvirker i stor grad til å øke kompetansen i hjem-
skole-samarbeid for foreldre og for å få flere foreldre engasjert i opplæringen.  
FUG skal også medvirke til utjevning av sosiale forskjeller mellom elever ved 
å fortsette å arbeide for at alle foreldre engasjerer seg i opplæringen, 
uavhengig av sosial bakgrunn. Dette kan gjøres blant annet ved å spre 
kunnskap om sammenhengen mellom foreldrestøtte og elevenes motivasjon. 
Årets konferanse hadde fokus på den inkluderende skolen og det ble lagt 
vekt på å nå ut til alle. 
Deltakerne melder tilbake gjennom evalueringen at konferansen bidrar til 
inspirasjon og økt engasjement og videreformidling av kunnskap lokalt. 
 
3. fortsette å informere skoleverket og lærerutdanningene om den 

rollen foreldre har for elevenes opplæring, dette for å øke 
kompetansen i hjem-skole-samarbeid for de som jobber i skolen. 

FUG var i 2012 representert både på Østlandsk- og Sørlandsk 
lærerstevne. På Sørlandsk lærerstevne med stand og på Østlandsk 
lærerstevne med kurs og stand. I tillegg hadde FUG innlegg på Nasjonal 
Lektorkonferanse og deltok i paneldebatt der. FUG var også representert 
med stand på NKUL i Trondheim. 
 
Det er av avgjørende betydning at lærerstudentene får kompetanse i 
kommunikasjon med foreldre og lærer å se på foreldre som en ressurs. 
FUG har hatt tre foredrag på lærerutdanningsinstitusjoner. I tillegg har 
FUG-leder holdt foredrag på rektorutdanningen i Oslo og Akershus.   
 
FUG har siden 2009 deltatt i et nordisk prosjekt om lærerutdanning som 
ble avsluttet høsten 2012. Det ligger en ressursbank på FUGs hjemmeside 
som inneholder PowerPoint, artikler, lovverk, gode eksempler, filmer og 
forskning.  
 
 FUG arbeider for å holde seg oppdatert på forskning om samarbeid hjem-
skole. I møte med lærerutdanningene og skoleverket er det viktig å kunne 
dokumentere foreldres betydning for barns læring. I ressurspakken for 
lærerutdanning er det en oppdatert omtale av forskning om samarbeid 
hjem-skole. 
 
4. medvirke til utjevning av sosiale forskjeller mellom elever ved å 

fortsette å arbeide for at alle foreldre engasjerer seg i 
opplæringen, uavhengig av sosial bakgrunn. Dette kan gjøres bl.a. 
ved å spre kunnskap om sammenhengen mellom foreldrestøtte og 
elevenes motivasjon. 
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FUG har holdt rundt 40 foredrag dette året. På de aller fleste har også 
lærere og skoleledere vært til stede. FUG ser verdien i at alle parter i 
skolen får samme ”informasjon” når vi holder foredrag om hjem skole 
samarbeid og foreldres betydning for elevenes læring.  
 
FUG sendte også i 2012 ut materiell i prosjektet ”SKAP dialog”. Hensikten 
med kampanjen er å bevisstgjøre alle foreldre i 1. og 8. klasse om hvor 
viktige de er for sine barns læring. Prosjektet er utviklet i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund 
og Norsk skolelederforbund.  
Henvendelser til FUG tyder på at det fortsatt er mye enveiskommunikasjon 
fra skole til foreldre. Ett av målene med kampanjen har derfor vært å bidra 
til en toveiskommunikasjon og reell dialog og medvirkning. Det har også 
vært et mål å få foreldre til å danne foreldrenettverk. Forskning viser at det 
er viktig for barns læringsmiljø at foreldrene kjenner hverandre.  

 Materiellet til foreldrene på 8. trinn er trykket i et mindre opplag og sendt 
ut etter henvendelse til Subject aid. Her kan kontaktlærerne også få en 
lærerveiledning for hvordan de kan legge opp foreldremøter. Subject aid 
sender jevnlig ut kataloger og nyhetsbrev som promoterer materiellet vårt, 
og det har vært stor interesse for materiellet etter at vi begynte å sende 
det ut gjennom Subject aid. 
Materiell til foreldrene på 1. trinn sendes ut som før til skolene. Kontaktbok 
mellom hjem og skole og informasjonsark er sendt til foreldre, i tillegg til 
brosjyren om elevenes skolemiljø som Utdanningsdirektoratet la ved. 

 

FUG laget i 2011 i samarbeid med FUB og Utdanningsforbundet en 
brosjyre om overgang mellom barnehage og skole: Med spent 
forventning… Hensikten med brosjyren er å bevisstgjøre ansatte i skole og 
barnehage og foreldre om hvor viktig det er å ha gode rutiner i denne 
overgangen for at både barn og foreldre skal være trygge. Brosjyren ble 
sendt til alle barneskoler og barnehager og ligger til nedlasting på nettet 
på bokmål og nynorsk.  
 

Det ble sendt brev til alle fylkeskommunene med forespørsel om et møte 
med skoleadministrasjonen i fylkeskommunen og rektorene ved de 
videregående skolene for å utveksle informasjon og erfaringer med 
foreldrestøtte i videregående opplæring. 

Utvalgsmedlemmene har gjennomført fem møter med fylkeskommunene 
om hjem-skole-samarbeid i videregående skole i 2012. 
 

Utvalgsleder har sittet i den nasjonale referansegruppen for NY GIV som 
er en satsning for å motvirke frafall i videregående opplæring. 
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5. fortsette å gi informasjon og veiledning til foreldre, særlig 
tillitsvalgte foreldre, inkludert kommunale foreldreutvalg (KFU). 

FUG har i 2012 hatt 373 henvendelser på telefon og e-post fra enkeltforeldre 
og tillitsvalgte foreldre. Dette er en viktig oppgave for FUG, og foreldre gir 
uttrykk for at de setter pris på å ha noen å snakke med og få råd og 
veiledning fra.  
 
Spørsmål om FAU og skolens øvrige rådsorgan toppet tabellen i 2012, med 
77 henvendelser. Foreldrene spør om organisering, mandat, rektors rolle og 
hvilke saker som kan tas opp i ulike rådsorganer.  
 
På andreplass kom spørsmål om organisering, der 70 har spurt om blant 
annet klassesammensetninger, leksehjelp, klassestørrelse, lærertetthet, 
skoleskyss, skolevei, leirskole, bruk av ufaglærte og skolesammenslåing eller 
skolenedleggelse. 
 
På tredjeplass med 50 saker kom kategorien med frustrasjonen over dårlig 
kommunikasjon med rektor i ulike saker. Av totalt 373 henvendelser fra 
foreldre i 2012, er det 50 som har oppgitt dette som sin hovedfrustrasjon. De 
beskriver problemer med å kommunisere med rektor og få forståelse og 
respons på sine saker – uavhengig om det gjelder mobbing, 
spesialundervisning eller læringsmiljø. 
 
 Antall henvendelser om mobbing har sunket fra 64 saker i 2011 til 41 i 2012. 
Det er gledelig at det er færre slike hendelser til FUG. Samtidig tror vi ikke 
våre tall sier hele sannheten. Vi vet at mobbingen dessverre har holdt seg 
stabil de siste ni årene.  
 
FUG er samtidig glad for at flere saker som dreier seg om 
mobbebekjempelse på skolen, har blitt tatt et skritt videre det siste året. Det 
ene er forslaget om å innføre sanksjoner mot de skolene som ikke tar 
mobbing på alvor. I tillegg har FUG i flere år tatt til orde for å få opprettet 
kommunale team som kan kobles inn i vanskelig mobbesaker lokalt. Et 
pilotprosjekt er satt i gang i fire kommuner. 
 
Rådgivningssakene gir FUG en oversikt over hvilke spørsmål foreldre er 
opptatt av. FUG tar henvendelsene og problemene videre til 
utdanningsmyndighetene og viser til hvor i utdanningssystemet det er 
vanskelig å finne løsninger.  

I 2012 har FUG hatt flere vanskelige saker som vi har fulgt over tid.   

FUG har videreutviklet siden Ofte stilte spørsmål (OSS) for at foreldre 
raskt og lett kan finne svar på det lurer på.  

Utvalgsmedlemmer og medlemmer av sekretariatet har i løpet av 2012 
hatt mange foredrag for foreldre, lærere og skoleledere. I de fleste 
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tilfellene har skoler i kommunene slått seg sammen og arrangert et 
stormøte, noen få ganger har det vært enkeltskoler. Det har også vært 
holdt innlegg på ulike konferanser for fagfolk med spesifikke temaer.  

FUG har materiell til nedlasting på sine hjemmesider. Det er 
skoleringsmateriell for tillitsvalgte foreldre, filmer om samarbeid hjem-skole 
og materiell om hvordan foreldre kan hjelpe sine barn. Også i 2012 er 
materiellet blitt løftet fram og synliggjort for foreldre og skole til bruk i 
samarbeidet.  

 

6. bidra med informasjon og veiledning til foreldre vedrørende 
Kunnskapsløftet, relevante stortingsmeldinger, strategier m.m.  

Mye av informasjonen og veiledningen til foreldre foregår via nettet. 
Det legges ut nyhetssaker og det informeres om endringer.   

FUG har informert om mobbemanifestet som ble undertegnet i 2011 og 
bidratt med informasjon om den årlige kampanjen i 2012. 

 

7. I samarbeid med KS starte et utviklingsprosjekt knyttet til 
beredskapsteam som kan bistå i alvorlige mobbesaker. 

Fire kommuner deltar i et pilotprosjekt for å gjøre erfaringer med 
beredskapsteam mot mobbing. Kommunene som deltar er Eigersund, 
Kristiansand, Råde og Sarpsborg. Kommunene har hatt to samlinger, tema 
på førstesamling var lovverk i tverretatlig samarbeid og andre samling var viet 
håndtering av tunge mobbesaker. Begge samlingene hadde avsatt tid til 
erfaringsdeling. 

 

Internasjonalt samarbeid 

Samarbeid i Nordisk Komité (NOKO) 
Det er et godt samarbeid mellom de nordiske foreldreorganisasjonene gjennom 
Nordisk Komité. Komiteen består av lederne for foreldreorganisasjonene i de 
nordiske landene. Sekretariatslederne er vanligvis med på annethvert møte i 
NOKO, men i 2012 har de vært med på begge. Møtene og formannsvervet går 
på omgang. I 2012 hadde Danmark formannsvervet. Sekretariatsoppgavene 
ivaretas av den danske foreldreorganisasjonen Skole og Forældre. Det avholdes 
en foreldrekonferanse i regi av NOKO annethvert år, det var konferanse i 
Danmark i 2012.  
 
Mange saker er av felles interesse for de nordiske landene, for eksempel 
forskning om hjem-skole-samarbeid, kompetanse om hjem-skole-samarbeid i 
lærerutdanningen, foreldrenes rolle i kvalitetsutvikling og skolevurdering, 
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mobbing - skolens ansvar og foreldrenes rolle - og frafallsproblematikken. 
Møtene brukes til å utveksle erfaringer, gi innpill og foreslå tiltak.  
 
Det har vært avholdt to møter i Nordisk Komité i 2012. Det første møtet ble 
avholdt i Sverige og det andre møtet var i Finnland. Det ble også holdt et 
ekstraordinært møte i forbindelse med konferansen i Danmark 
 
European Parents’ Association (EPA) 
FUG er medlem i den europeiske foreldreorganisasjonen EPA. Det har vært 
deltagelse fra FUG på to generalforsamlinger, den første i Liechtenstein og 
den andre i Frankrike.  
 
 
  
 

 

Del II Årsmelding FUB 2012 
 
Innledning 

Forord 
Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt andre hele arbeidsår. 
Utvalget består av følgende personer: 

- leder Lena Jensen 
- nestleder Egil Dahl 
- Hege Oftedal 
- Dagfinn Bell 
- Honoratte Muhanzi Kashale 
- Roger Skarvik 
- varamedlem Jimmy Høiberget 

 
Utvalget har hatt et aktivt år med høy aktivitet på mange fronter. Etter å ha 
besøkt fylkene og de mest aktuelle samarbeidspartnere det første halvannet året, 
har FUB i 2012 spesielt prioritert høgskolene og større konferanser. Dette året 
har vi merket en endring fra at vi selv inviterer oss ut til at vi nå i økende grad blir 
bedt om å holde foredrag, spesielt i kommuner og ved konferanser/kurs. Dette 
året har vi fått oversatt brosjyrene og heftene våre til flere språk. Vi har også 
utarbeidet et nytt hefte om mobbing i barnehagen og sendte i den forbindelse e-
post til alle landets barnehager med en nett-utgave av brosjyren. Det er avholdt 
fem utvalgsmøter hvorav ett i Stavanger med studiebesøk i Hertervigtunet 
barnehage, som er tilrettelagt for barn med spesialpedagogiske behov, og på 
Universitetet i Stavanger. FUB har fra høsten 2012 samarbeidet med Trygg 
Trafikk om nyhetsbrev og utførte i den forbindelse en spørreundersøkelse til alle 
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landets barnehager om trafikksikkerhet i barnehagen. I november arrangerte 
FUB konferansen ”Foreldrenes medvirkning” på Gardermoen for 24 inviterte 
kommuner med representanter fra foreldre, kommuneledelse, og politikere. 
Konferansen fokuserte spesielt på å øke aktiviteten med lokale foreldreutvalg. I 
denne forbindelse utarbeidet vi et veiledningshefte om det å danne og drifte 
lokale foreldreutvalg i kommunene.  
 
Det har også vært et år med mange medieutspill, mye reisevirksomhet og stor 
økning i antall henvendelser fra foreldre og andre. Fra å ha mottatt 127 
henvendelser i 2011, økte vi i år til 267. 
 
 
FUBs virksomhet 2012  

Rolle og ansvar 

FUB er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om 
samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt 
samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i 
barnehagesammenheng. FUB skal videre, gjennom informasjon og veiledning 
overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i 
barnehagen. 
 
Hovedmålet for FUB er at samarbeidet mellom barnehage og hjem skal bidra til 
at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud. Et godt samarbeid kan bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller og skape en god overgang fra barnehage til skole.  
 
 
I henhold til tildelingsbrevet fra departementet har FUB 5 resultatmål for 2012: 
 

1. I sin rolle som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet, bidra 
aktivt med synspunkter på aktuelle saker 

 
FUB har ved flere anledninger bidratt med synspunkter i aktuelle saker til 
departementet og sentrale utredninger: 

- Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen 
- Ekspertutvalget for vurdering av språkkartleggingsverktøy  
- NOU 2012:1 Til barnas beste 
- Forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. 
- Arbeiderpartiets arbeidsgruppe for kunnskapssamfunnet 
- Sametingsrådets redegjørelse om barnehager 
- Statpeds utkast til målbilde 2012 – 2016 
- Høringer på Prop 1 S (Statsbudsjettet) for 2013  
- FUB har hatt flere møter med Utdanningsdirektoratet 
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- FUB har deltatt på Nasjonalt barnehageforum (NABAFO) 5. september og 
20. desember 2012 

- FUB har hatt to dialogmøter med politisk ledelse i 
Kunnskapsdepartementet. Den 8. mai med kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen og 7.desember med statssekretær Elisabeth Dahle. 
 
 

2. Gjennom informasjon og veiledning, bidra til å styrke kompetansen 
til ansatte i barnehager, foreldre (og særlig foreldretillitsvalgte) og 
kommuner om samarbeidet mellom barnehage og hjem 

 
- FUB har i 2012 mottatt 267 henvendelser på telefon og e-post. Det var 

135 henvendelser på telefon og 132 på E-post som er mer enn dobbelt så 
mange som året før. Temaene som flest henvender seg om er som følger: 

o Foreldre som er bekymret for bemanningen i barnehagene 
o Spørsmål om hvilke muligheter foreldre i barnehagen har til å 

påvirke i barnehagen gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg  
o Spørsmål om samarbeid hjem – barnehage 
o Behov for informasjon om å starte lokale foreldreutvalg 

- FUB sendte ut sitt første nyhetsbrev i mars 2012 og har siden sendt ut 
nyhetsbrev annenhver måned. 

- FUB har holdt til sammen 43 foredrag på konferanser, kurs og i 
kommuner og noen enkeltbarnehager. Blant disse er de fleste i 
kommuner og store barnehagekonferanser i Oslo, Trondheim og Loen. 
Temaer har vært samarbeidet hjem – barnehage, mobbing i barnehagen 
og om lokale foreldreutvalg. Foredragene holdes av både 
utvalgsmedlemmene og sekretariatet. 

- FUBs nettside oppdateres stadig og her legges det ut relevant 
informasjon om barnehage. 
 
 

2. Medvirke til at foreldre, uavhengig av bakgrunn, engasjerer seg i 
samarbeidet mellom barnehage og hjem 
 

- På etterspørsel fra NAFO har vi sammen med FUG skrevet en artikkel om 
foreldresamarbeid til deres jubileumsskrift. 

- I november arrangerte FUB sin andre konferanse. Konferansen ble kalt 
”Foreldrenes medvirkning” og vi hadde vi invitert 24 kommuner med 
representanter fra foreldre, kommuneadministrasjon og politikere, til 
sammen ca 80 deltakere. Hovedmålet med konferansen var å øke 
foreldreaktiviteten lokalt ved at det dannes lokale foreldreutvalg i 
kommunene. Innholdet var foredrag om det å danne lokale utvalg og 
gruppearbeid. Hovedforedragsholder var Thomas Nordahl. Unge utøvere 
innen dans, sang og musikk stod for kulturinnslagene. 

- Det er stor etterspørsel fra barnehager og kommuner om å få tilsendt 
FUBs ressurshefte om samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er 
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avklart med departementet at det er FUB som har ansvaret for innhold og 
distribusjon. Heftet er hittil trykket opp i 4000 eksemplarer.  

- Alle brosjyrer og hefter er tilgjengelig på nettet. 
- Dette året har vi fått oversatt brosjyrer og hefter til flere språk i tillegg til 

samisk og nynorsk. De språkene som materiellet er oversatt til er engelsk, 
urdu, arabisk, polsk og somali. 

 
 

3. Sørge for å bli kjent hos relevante aktører 
 
FUB har i året som er gått utvidet vårt samarbeid med relevante aktører. Vi har 
faste møter med NAFO, Utdanningsforbundet og barneombudet. I tillegg har vi 
regelmessig kontakt med Buf-dir, Fagforbundet, PBL, KS, Voksne for barn og 
Unicef. Dette året startet vi et prosjekt om voksne som rollemodeller med Trygg 
Trafikk. Vi har også kontakt med de største barnehageeiere og andre 
organisasjoner. Dessuten tar vi jevnlig kontakt med fylkesmennene og 
høgskoler/universiteter. 
 
 

4. Ta initiativ til å delta i relevante arbeids- og referansegrupper, og ved 
behov, ta initiativ til opprettelse av nye grupper. 

 
I 2012 deltok FUB i flere arbeids- og referansegrupper: 

- Arbeidsgruppe for manifest mot mobbing:  
Hege Oftedal. Stedfortreder er rådgiver Lou Cathrin Norreen 

- Gruppe for evaluering av gratis barnehagetilbud til 5-åringer: 
Hege Oftedal. Stedfortreder er rådgiver Åse-Berit Hoffart 

- Referansegruppen GLØD (Kompetanse 2020): Dagfinn Bell. Stedfortreder 
er rådgiver Åse-Berit Hoffart  

- Programplanutvalget for ny barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus: rådgiver Åse-Berit Hoffart  

- Referansegruppe for GLØD i Sør-Trøndelag: Dagfinn Bell. 
- Referansegruppe for GLØD i Rogaland: Hege Oftedal 
- Rådet URLU (Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning): 

Dagfinn Bell er medlem og Hege Oftedal er varamedlem 
- Referansegruppe for fagskoleutdanning: rådgiver Lou Cathrin Norreen 
- Samarbeid med Rådet for IKT i Utdanningen: rådgiver Lou Cathrin 

Norreen 
- Referansegruppe for forskningsprosjektene: 

o 1)    ”Better provision for Norway’s children in ECEC” 
o 2)    “Searching for qualities” 

I regi av Høgskolen i Oslo og Akershus(fra 2013): Lena Jensen 
 

Dette året startet vi et prosjekt om voksne som rollemodeller sammen med Trygg 
Trafikk. Prosjektet varer barnehageåret 2012/13 og innebærer bl.a. at vi sender 
ut felles nyhetsbrev med ulike temaer. 
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FUB sitter også i en arbeidsgruppe om barnehagedagen 2013 sammen med 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet. 
 
Avslutning 

Oppsummering 
 
FUB har nå vært i funksjon i mer enn to år og utvalgsmedlemmene er over 
halvveis i sin periode. Henvendelser og aktivitet for øvrig viser et sterkt 
engasjement hos foreldrene. Spesielt har vi merket at bemanning i barnehagen 
engasjerer foreldrene og mange har, spesielt i Oslo, dannet lokale foreldreutvalg 
som er viktige pådrivere i barnehagesaker. Utvalget har også dette året hatt en 
høy aktivitet og blant de sakene FUB har markert seg mest med har vært 
mobbing i barnehagen, bemanning, samiske barn, barnehagelærerutdanningen 
og sikkerhet i barnehagen. 
Utvalgsmedlemmene er aktive og markerer seg godt med sitt arbeid. 
Det arbeides bredt for å nå ut til målgruppene nevnt i tildelingsbrevet. Den brede 
aktiviteten har medført en dobling i antall henvendelser i forhold til fjoråret.  
FUB ønsker at et hovedarbeidsområde framover fortsatt skal være å bistå 
barnehagene og kommunene med å etablere lokale foreldreutvalg.   
Aktiviteten i utvalget samsvarer godt med resultatmålene for 2012.  
 

Del III 
Samarbeid mellom FUG og FUB 
 
Hele barnet hele løpet 
FUB og FUG har i fellesskap planlagt et prosjekt som løfter foreldreperspektivet i 
barnehage og skole. I prosjektperioden over tre år ønsker vi å se nærmere på 
læringsmiljøet og følger barn og foreldre fra siste året i barnehagen inn i første 
året på skolen. Prosjektet vil involvere barn, foreldre og ansatte både i barnehage 
og skole og vil gi oss informasjon og kunnskap fra begge miljøene. I 
prosjektperioden ønsker vi å se nærmere på betydningen av barns læringsmiljø. 
Universitetet i Agder vil bidra med følgeforskning.  
Med bakgrunnen i departementets strategi ”Fange opp – følge opp” og ”Tidlig 
innsats”, mener FUB/FUB at det er viktig å se nærmere på hele miljøet rundt 
barnet og å få vite hvilke tiltak som har betydning. Formell og kvantifiserbar 
måloppnåelse for barn vektlegges i stadig større grad i plandokumenter knyttet til 
barnehage og skole, mens de grunnleggende forutsetningene og rammene rundt 
barnet blir ikke tilgodesett tilsvarende. FUB og FUG ønsker å styrke balansen i 
dette bildet. I denne omgang er prosjektet begrenset til overgangen fra 
barnehage til skole, men en videreføring kan være ønskelig senere. 
Opplæring handler ikke bare om deltakelse i yrkeslivet, men favner mye videre i 
form av opplæring i demokratiske prosesser, respekt for menneskerettighetene 
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og ivaretakelsen av miljøet. I prosjektet ønsker FUB og FUG sammen med 
barnehage og skole å sette fokus på systemisk arbeid framfor individrettede tiltak 
i barnas læringsmiljø. Både barnehageloven og opplæringsloven fastslår at barns 
miljø skal motarbeide alle former for diskriminering som for eksempel mobbing. Å 
bli møtt med respekt og likeverd legger et avgjørende grunnlag for utvikling og 
læring hos barn. 
Prosessen skal innebære rom for refleksjon i alle ledd slik at utviklingen av ny 
kompetanse og ferdigheter skjer innenfra.  
Høsten 2012 har vi knyttet kontakter til ulike fagmiljøer som kan være 
interessante i denne sammenhengen og det er utviklet en prosjektplan for ”Hele 
barnet – hele løpet”. Et arbeid med en veileder for arbeidet med motivasjon og 
oppmerksomhets-grad som er tenkt både for ansatte i barnehage og skole og for 
foreldre er satt i gang. Det er også planlagt en felles kompetansedag for 
sekretariatet og de to utvalgene i januar 2013.  
 

 Resultatmål for sekretariatet for FUB og FUG  

Del III omhandler ulike områder for sekretariatet. Det følgende omhandler punkt 
1.3 i tildelingsbrevet for 2012.  
 
Sekretariatet skal videreutvikle, i samråd med utvalgslederne, en felles 
forståelse for sekretariatets og utvalgenes roller  
I FUB tas det regelmessig opp på utvalgsmøtene om det er samsvar mellom 
forventninger og hva partene bidrar med. Dette har vært gode og konstruktive 
diskusjoner.  
FUG har utviklet et dokument som omhandler samarbeidet i utvalget og mellom 
utvalget og sekretariatet, det ble gjennomført en vurdering av arbeidet på et 
utvalgsmøte og tilbakemeldingene var gode. 
 
Sekretariatet skal sørge for at møter i utvalgene og annet arbeid i regi av 
utvalgene er godt forberedt, herunder at saksdokumenter foreligger i rett 
tid og med høy kvalitet. 
Saksdokumenter legges ut en uke før møtene avholdes, det har ikke vært tatt 
opp mangler ved dokumentene eller rutinene i noen av utvalgene. 
 
De ansatte har deltatt på relevant kompetanseheving slik at sekretariatet er 
oppdatert på ulike felt innen utdanningssektoren.  
 
Sekretariatet skal i samråd med utvalgene velge ut sentralt 
informasjonsmateriale som oversettes til samisk og de største 
minoritetsspråkene, etter en vurdering av tilgangen på slikt materiale fra 
andre ressurser  
FUB og FUG har til sammen oversatt 7 dokumenter. Alle 7 er oversatt til samisk, 
to også til engelsk, polsk, urdu somali og arabisk. Fire er oversatt til russisk, 
fransk og litauisk og den siste er oversatt til albansk, arabisk, farsi, fransk, 
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litauisk, polsk, russisk, serbokroatisk, somali, sorani, spansk, tamil, tyrkisk, tysk, 
urdu og vietnamesisk. 
  
 
Kommunikasjonsarbeidet i FUG og FUB (2012) 
 
Kommunikasjonsarbeidet i FUG og FUB har skjedd i tråd med utvalgenes 
vedtatte års-strategier for media, nett og sosiale medier, samt proaktive 
medieplaner 2012. 
 
Mediearbeidet i FUG 
 
Oppnevning av nytt utvalg og ny FUG-leder har preget første del av året. Den 
nye FUG-lederen har blitt profilert i en rekke rikskanaler gjennom 2012 og er nå 
godt etablert i redaksjonenes bevissthet.  
 
I alt har FUG hatt 88 henvendelser fra media i 2012. De fleste har handlet om 
lekser, inneklima, mobbing, skoleferie og –oppstart, foreldreengasjement og den 
nye utvalgslederen. 15 av mediehenvendelsene har vært initiert fra FUG selv.  
 
Den største egeninitierte saker ble presentert i Aftenposten i mai der FUGs egen 
lekseundersøkelse fikk bred omtale. En rekke andre medier fulgte opp saken.   
 
FUGs nettsider  
 
Også i 2012 har FUGs nettside hatt en jevn økning av besøkende i forhold til året 
før. Trafikken er størst i september og oktober, som tidligere år. Men også januar 
har i 2012 hatt en merkbark økning ift de to foregående årene. Dette tror vi har 
en sammenheng med nyoppnevnt utvalg og ny leder.  
 
Den største trafikken var i september med 11.527 unike brukere. Snittet for hele 
året er 7142 unike brukere, mot 6055 unike brukere totalt i 2011. Årets snitt har 
ikke med mai og juni, da måleverktøyet ikke fungerte i denne perioden.  
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Selv om måltallet om 8000 unike brukere pr. måned ikke helt er blitt oppfylt, øker 
vi likevel målet til 9000 unike i 2013.   
 
Det nye designet av nettsiden som FUG vedtok høsten 2011 ble endelig 
implementer i mai. Det er særlig tre ting som er blitt forbedret etter evalueringen 
og brukertesten: Forsiden er gjort mer ”forsideaktig”, språket er forenklet og 
søkefunksjonaliteten forbedret.   
 
FUGs åtte filmer som ble laget i samarbeid med Snøballfilm i 2010 er også løftet 
fram på den nye siden. Se oversikt nedenfor over nedlastinger og temaer:   
 
Nedlastinger fra www.skoleipraksis.no/hjem-skole (via fug.no)- fra oktober 2010 - 
august 2012 
 
Nedlastinger fra FUGs YouTube-kanal april 2011 – september 2012 
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Film Nedl.* 

 
Foreldrestøtten i hjemmet 3 943 281 
Tillitsvalgte foreldre 2 652 224 
Foreldreskole 2 346 85 
Foreldremøte 2 254 261 
Utviklingssamtalen 2 149 373 
Hva kan skolen forvente av foreldrene? 2 120 109 
Hvordan få til et bedre samarbeid mellom hjem og skole? 1 502 115 
Hvilke forventninger har foreldrene til skolen? 1 242 184 
Hvorfor er det viktig med et godt samarbeid mellom hjem og skole?  982 183 
Den utfordrende samtalen 954 141 
Når tilliten blir borte 834 100 
Hjem-skole-samarbeid på videregående 390 86 
Totale nedlastinger 21 368 2 142 

 
 
Det er sendt ut 6 nyhetsbrev på mail fra FUG i 2012 med link til saker fra 
nettsiden. Leserne blir abonnent via fug.no og rutes direkte tilbake til siden.  
 
Vi kan se av Facebook-statistikken at trafikken fra Facebook inn til nettsiden er 
doblet i august og femdoblet i september, i forhold til samme tid i fjor.  
 
Nettsidene har også blitt markedsført gjennom foredrag, utsendinger og på 
Foreldretinget. 
 
I 2012 har vi fått oversatt en rekke av de lengre faste tekstene på fug.no til 
nynorsk.  
 
Universell utforming 
 
FUG har ivaretatt prinsippet om universell utforming på fug.no med blant annet 
verktøy for tekstopplesning og mulighet for økt skriftstørrelse. Alle maler for 
nettstedet er validert i henhold til anbefalt W3C-standard og dermed tilrettelagt 
for skjermleseutstyr og annen spesialtilpasning for alle brukere. Nettstedet scoret 
i 2011 bra på alle anbefalte standarder. 
 
FUG på Facebook 
 
Siden etablering av FUGs profil i april 2011 har trafikken mer enn doblet seg. Ved 
årsskiftet 12/13 var antall ”likere” tett oppunder 1000. I perioder i høst var så mye 
som 16 % av nett-trafikken generert av vår Facebook-aktivitet.  
 
Det er et mål å bidra til åpenhet, dialog og debatt med skoleforeldre på FUGs 



18 
 

 

Facebookside, og i 2013 har vi som mål å få enda flere ”venner”. Fra mars 2013 
skal også FUG på Twitter. 
 
Mediearbeid for FUB 
 
I løpet av 2012 har FUB håndtert i alt 54 mediesaker. 15 av disse har vært 
egeninitierte. De fleste sakene har handlet om bemanning, vikarbruk, kutt i 
barnehagebudsjettene i kommune, mobbing og sikkerhet. 
 
Blant de sakene som fikk mest mediefokus i 2012 var FUBs egen brosjyre om 
mobbing i barnehagen. Dette avstedkom debatt med enkelte fagmiljøer som var 
uenige med FUBs ordvalg. En rekke debatter i radio og media ellers fulgte i mai.  
 
Det har også vært mye mediefokus på barnehagekuttene i Oslo og ellers i landet, 
bemanningsnorm og vikarbruk ved sykdom. FUB-leder har fastholdt 
høringssvaret som ble gitt til Øie-utvalgets rapport tidligere i 2012.   
 
FUBs nettside 
 
2012 har vært det hele første driftsåret for www.fubhg.no. Nettsiden har gradvis 
blitt bygget ut med nytt fagstoff, publikasjoner og nyheter. Det er blitt opprettet en 
arbeidsgruppe som jobber med ytterligere forbedringer. En del endringer og 
justering er blitt gjort som et resultat av arbeidet her, blant annet tydeligere 
menyer og strammere struktur. En del nytt stoff er også lagt ut. 
 
I snitt har vi i 2012 hatt 2031 unike brukere. Dette er 300 færre enn snittet i fjor, 
som ikke var et helt driftsår. Toppmånedene har vært august, september og 
november. Trafikken varierer, men har vært mer stabil enn i fjor da vi fikk 
unaturlig høye trafikktall da vi hadde surveyer eller påmelding til konferansen via 
nettsiden.  
 

http://www.fubhg.no/�
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Vi har dessverre ikke lyktes med å nå målet om 4000 unike brukere i snitt, men vi 
opprettholder likevel dette målet for 2013.  
 
Nettstedet har i 2012 blitt markedsført gjennom nyhetsbrev, i foredrag, på stands, 
ved produkter, i media, på FUBs Facebookside og i annet materiell.  
 
Det er sendt ut 6 nyhetsbrev på mail fra FUB i 2012 med lenker de siste 
nettsakene fra FUB. Hvert nyhetsbrev har i 2012 inneholdt en trafikksak som 
FUB og Trygg Trafikk har frontet sammen i sine respektive nyhetsbrev.  
 
FUB har vedtatt å ikke gjøre tilsvarende endringer på designet som den FUG har 
gjort. Nettsiden oppfyller kravene til universell utforming, ref. avsnittet under FUG.  
 
FUB på Facebook 
 
FUB aktivitet på Facebook har som mål å bidra til åpenhet, dialog og debatt med 
barnehageforeldre, og å øke trafikken inn til nettsiden. Ved årsskiftet var det 
rundt 320 ”likere” av FUB.  
 
På grunn av såpass liten trafikk både inn til nettsidene og på Facebook, ble det 
på slutten av 2012 besluttet å sette i gang annonsering på FUBs Facebookside. 
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Målet er å få 1500 ”likere” i 2013. Målet er å drive mer trafikk inn til FUBs 
nettside.  
 
Både nettsiden og FB-siden er blitt markedsført på Foreldrekonferansen, i 
foredrag og gjennom utsendinger. 
 
Det som følger omhandler tema som er i tildelingsbrevet under punkt 3. 

Det ble påbegynt et arbeid med å revidere ”Instruks for intern 
økonomiforvaltning” i 2012, arbeidet vil fortsette i 2013.  
 
Det er ikke utviklet egne etiske retningslinjer for virksomheten, vi bruker de 
retningslinjene som er utviklet for staten og som er revidert 26.04.2012. 
 
Risikovurdering ble laget på bakgrunn av virksomhetsplanen for 2012, året har 
ikke medført avvik fra det som ble planlagt av tiltak.  
 
Tilsetting og personalforvaltning 

Ansatte i sekretariatet i 31.12.2012: 
Torill Braaten, rådgiver 
Gro Hexeberg Dahl, kontorsjef  
Kjersti Falck, konsulent (60 %) 
Anne Føskerud, seniorkonsulent 
Åse-Berit Hoffart, rådgiver  
Joachim Majambere, seniorrådgiver  
Randi Jørgensen, seniorrådgiver 
Anne D. Nilsen, kommunikasjonsrådgiver 
Turid Reiche, seniorkonsulent 
Lou Norreen, rådgiver  
 
I tilsettingen som ble gjort i 2012, ble det lagt vekt på både å rekruttere en mann 
og å ansette en med fysisk funksjonsevne. Det ble tilsatt en mann, det var ikke 
tilstrekkelig kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse.  
Sekretariatet har merket seg regjeringens krav om å sette mål og utarbeide 
planer for å øke rekrutteringen av personer med flerspråklig bakgrunn. FUG er 
oppmerksom på dette ved alle tilsettinger i sekretariatet. Det er pr. 31.12.12 en 
ansatt med flerspråklig bakgrunn i sekretariatet.  
 
De ansatte har gjennomført medarbeidersamtaler.  
 
Vi har vurdert om vi kan gi en lærling læreplass i sekretariatet, da har vi vurdert 
Kontor- og administrasjonsfaget som det aktuelle. Vi har vært i tvil om vi har 
mange nok og varierte oppgaver. Derfor har vi fra skoleårets begynnelse høsten 
2012 hatt en elev fra Bleiker videregående skole i Asker i sekretariatet en dag i 
uken. Han tar ”Service og samferdsel”, programområdet ” Salg, service og 
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sikkerhet”. Han er hos oss i forbindelse med ”Prosjekt til fordypning”. 
Sekretariatet vil gjøre en vurdering av om dette var vellykket sommeren 2013. Vi 
vil deretter vurdere hva vi gjør videre fra høsten 2013.  
 
Helse, miljø og sikkerhet  

Det ble valgt verneombud i desember 2012, og Anne Føskerud er valgt som 
verneombud for andre periode. Verneombud og kontorsjef gjennomførte 40 
timers HMS-kurs våren 2011.  
 
Sekretariatet har inngått ny IA avtale i 2011.  
Under delmål en i avtalen, som er å redusere sykefraværet, er det vesentlig å se 
arbeidet i sammenheng med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. Et 
vesentlig 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 2012 er 2,16. Målet til og med 2013 var satt til 4,6. Det 
har vært oppmerksomhet blant de ansatte på trening, kosthold, helse og 
tilstedeværelse. Det har også vært gjennomført trivselsfremmende tiltak.  
 
Under delmål to som omhandler personer med redusert funksjonsevne er 
tiltakene tilrettelegging. Det har i løpet av året ikke vært ansatte med lengre 
sykefravær.  Ved årets slutt er ingen ansatte sykmeldte.   
 
Delmål tre omhandler forlengelse av yrkeskarrieren. I løpet av 2012 gikk en 
ansatt av med pensjon, hun var da 66 år. Ved utgangen av 2012 er 6 av de 10 
ansatte over 50 år og av disse er en over 60 år. Tiltak er ekstra fridager i tillegg til 
den avtalefestede ferien. I tillegg gjennomføres sosiale arrangement i løpet av 
året.  
 
Del IV   

Redegjøring for bruken av tildelte midler på kap. 221 

FUGs kontoplan 

Kontoplanen følger de retningslinjer som er gitt for statlige virksomheter.  
FUG har definert ulike koststeder for å kunne rapportere på henholdsvis 
utvalgsleder, øvrige utvalgsmedlemmer, sekretariat eller eksterne. 
 
Én dimensjon definerer tiltaksnivå (prosjektnivå). Den er detaljert og gir 
grunnlaget for å følge opp forbruk på konkrete tiltak/tiltaksområder i 
virksomhetsplanen. 
Formålsdimensjonen er delt opp i hovedkategoriene rådgiving mot 
myndighetene, utadrettet virksomhet mot foreldre lokalt og støtte-
/virksomhetsaktiviteter. Kontoplanen ble sendt KD sammen med 



22 
 

 

budsjettdisponeringsplanen. Det redegjøres for hele kroner, men ikke i detalj på 
hver enkelt transaksjon.  
 
Kommentarer til regnskapet 

11 Lønn  
Lønnsutgifter til fast ansatte i sekretariatet er fordelt på ulike hovedformål – bl.a. 
rådgivingsrollen overfor myndighetene, utadrettet virksomhet (mot foreldre og 
ansatte i skolen) og virksomhetsoppgaver/støtteaktiviteter. Sekretariatet har 
ansvar for iverksetting og gjennomføring av FUG og FUBs tiltak og oppfølging av 
utvalgene.  
 
Totalt er det regnskapsført kr. 4.871.111 på posten. 
 
 
17 Honorar 
Fast honorar til leder og nestleder er fordelt på rådgivingsrollen overfor 
myndighetene og arbeid rettet direkte mot foreldre. FUG-leder og FUB-leder 
representerer FUG og FUB i møter med departementet og direktoratet og andre 
sentrale samarbeidsparter, de holder flest foredrag og innlegg på konferanser, 
kurs og samlinger på kommunenivå samt står frem i media. Fast honorar til leder 
og nestleder i 2012 for FUG: kr. 414.999,00. Fast honorar til leder og nestleder i 
FUB i 2012: 230.000,00. Totalt honorar for leder og nestleder for begge utvalg: 
kr. 644.999,00. 
 
FUG-utvalget har hatt fem to-dagers møter i 2012 og det har vært avholdt åtte 
møter i FUGs arbeidsutvalg. Honorarutgifter til møtene i hele utvalget fordeles på 
hovedformålene rådgivingsvirksomhet mot myndigheter (høringer, drøfting av 
skolepolitiske satsninger, oppfølging av stortingsmeldinger, strategier for å oppnå 
FUGs målsettinger) og utadrettet virksomhet (profilering av FUGs kompetanse og 
mål, informasjonsarbeid, kommunikasjon med foreldre). Kostnader i forbindelse 
med arbeidsutvalget anses som en del av FUGs rådgivingsvirksomhet.  
 
Honorarutgifter til denne type møter var for FUG i 2012 kr. 153.460,00 
 
FUB-Utvalget har hatt tre to-dagers møter og to ett dagsmøte i 2012. Det er ikke 
avholdt noen møter i FUBs arbeidsutvalg. Forberedelsene til FUB-møtene gjøres 
via mail mellom sekretariat og utvalgsleder. Honorarutgifter til møtene i hele 
utvalget fordeles på hovedformålene rådgivingsvirksomhet mot myndigheter 
(høringer, drøfting av barnehagepolitiske satsninger, oppfølging av 
stortingsmeldinger, strategier for å oppnå FUBs målsettinger) og utadrettet 
virksomhet (profilering av FUBs kompetanse og mål, informasjonsarbeid, 
kommunikasjon med foreldre). Honorarutgifter til denne type møter var for FUB i 
2012 kr. 76.536,00. 
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FUG-medlemmene deltar aktivt i høringsarbeid og utforming av notater/innspill til 
departementet. Vi gir høringssvar på saker som dreier seg om skole og som er 
aktuelle for foreldre. Flere av medlemmene er også aktivt med i den delen av 
virksomheten som retter seg direkte mot skoler og foreldre, for eksempel 
leksehjelpprosjekt, skolering av tillitsvalgte foreldre. FUG-medlemmene 
representerer foreldrestemmen i ulike referansegrupper som for eksempel. Råd 
for inkluderende opplæring og Brukerforum for likeverdig opplæring, Nasjonalt 
kvalitetsvurderingssystem og andre. Til dette er totalt utbetalt kr. 27.144,00 i 
honorar 
 
FUB-medlemmene deltar aktivt i høringsarbeid og utforming av notater/innspill til 
departementet. Vi gir høringssvar på saker som dreier seg om barnehage og 
som er aktuelle for foreldre for eksempel NOU 2012: Til barnets beste. 
FUB-medlemmene har deltatt i enkelte høringer denne perioden, og de totale 
honorarutgiftene har vært på til sammen kr. 4.136,00 
 
Totalt er det kostnadsført kr. 1.199.704,00 på honorarer til begge utvalgene. 
 
18 Arbeidsgiveravgift 
Beregnet 14,1 % av post 11, 12 og 17: regnskapsført kr. 855.098,00  
 
21 Investering 
Det er brukt kr. 78.018,00 på diverse IT-utstyr til sekretariatet og FUGs utvalg 
som er utgiftsført på kontoen maskiner. Sekretariatet har kjøpt inn 2 kontorstoler 
til kr. 23.993,00 som er utgiftsført under kontoen inventar. Det er også kjøpt inn 
diverse hørselvern til støyreduksjon på kr. 11.661,00 og diverse utstyr til 
vedlikehold av PC-parken på til sammen kr. 2.267,00 som er utgiftsført under 
kontoen innkjøp av kontorutstyr. Reserve som er avsatt på kr. 7.360,00 under 
kontoen reserve til uforutsette utgifter står ubrukt. 
 
22 Forbruk 
Utgiftene er generelt forbruk til kontorrekvisita under formålet støtteaktiviteter/drift 
og utgifter knyttet til sendinger til skoler/FAUer på formålet utadrettet virksomhet. 
Det siste som ledd i FUGs oppdrag i å gi informasjon og veiledning til 
foreldre/tillitsvalgte foreldre. For 2012 er det ikke sendt ut noe materiell til 
skolene, men noen utgifter til sending i 2013 sammen med Helsedirektoratet er 
utgiftsført. Trykking av materiell fremkommer under post 24. I tillegg kommer 
skolestartkampanjen (SKAP dialog) der utgiftene er regnskapsført på andre 
poster (24 og 25).  
FUB har hatt en del utsendelser av ressursheftet om samarbeid i hjem-
barnehage til enkelte virksomheter. 
Under kontoen kontorrekvisita har vi dette året utgiftsført bla. hands out 
(reklameartiker) for begge utvalg som har blitt utdelt gjennom året på ulike 
tilstelninger, konferanser, foredrag, sørlandske og østlandske lærerstevne og 
begge utvalgs årlige konferanser. Kostnader knyttet til dette er kr. 171.771,00 
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Det er brukt kr. 7.882,00 på abonnement aviser/tidsskrifter og kr. 10.280,00 til 
faglitteratur for FUG-utvalget og sekretariat.  
Medlemskapsavgifter er på kr. 31.374,00 og det er brukt kr. 125.181,00 på 
abonnement/oppslag i databaser. 
 
FUB har brukt kr. 5.870,00 på abonnement aviser/tidsskrifter og kr. 9.356,00 på 
faglitteratur. 
 
Utgifter knyttet til drift av det nordiske foreldresamarbeidet er kr. 19.333,00 for 
FUG. 
 
Det er utgiftsført totalt kr. 470.528,00 på post 22. 
 
23 Reiser 
Posten dekker bl.a. reise og opphold for medlemmene av FUG, FUB og 
sekretariatet til utvalgsmøter, møter med samarbeidsparter og myndigheter. Som 
nevnt under post 17 er disse møtene tiltak knyttet til FUG og FUBs rolle som 
rådgivende organ. Posten dekker også reiser i forbindelse med eksterne 
foredrag.  
 
Totalt forbruk i 2012 til utvalgs-/AUmøter for FUG: kr. 260.235,00 
 
Posten dekker bl.a. reise og opphold for medlemmene av FUB og sekretariatet til 
utvalgsmøter, møter med samarbeidsparter og myndigheter. Som nevnt under 
post 17 er disse møtene tiltak knyttet til FUBs rolle som rådgivende organ.  
 
Totalt forbruk i 2012 til utvalgsmøter for FUB: kr. 144.112,00 
 
Kr. 137.771,00 er brukt til reise- og oppholdsutgifter til bl.a. til FUG utvalgets 
deltagelse/bidrag på ulike konferanser og deltagelse i arbeids-/referansegrupper.  
 
Utgifter til alle andre typer reiser, blant annet NOKO, nordisk foreldrekonferanse, 
EPA med mer beløper seg til kr. 598.238,00 
 
Reise- og oppholdsutgifter knyttet til FUBs deltagelse med kommunal FUB-
sastsing på  
kr. 833, div. andre møter kr. 9.581,00, høringsarbeid kr. 1.556,00, 
arbeidsgrupper/referansegrupper kr. 4.081,00, konferanser og foredrag for 
sekretariatet kr. 15.339,00, kompetanseheving/kursdeltagelse kr. 57.296,00 og 
møter og foredragsvirksomhet kr. 2.244,00. Utgifter knyttet til nasjonal 
foreldrekonferanse og andre konferanser er totalt kr. 233.918,00 
 
Totalt er det kostnadsført kr. 1.674.144,00 på posten. 
   
24 Kontortjenester  
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FUGs satsning ved skolestart er kostnadskrevende. Alle foreldre med barn på 1. 
trinn mottok materiell om hvordan de kan bidra til barns motivasjon/læring og 
nødvendigheten av samarbeid med skolen. Utdanningsdirektoratet la ved sin 
brosjyre om læringsmiljø. Ansatte i skolen fikk eget materiell som et bidrag til å 
heve bevisstheten om hvilken ressurs foreldrene utgjør. Dette er i tråd med 
retningslinjene i Kunnskapsløftet og arbeidet for sosial utjevning og for 
kompetanseheving for alle målgrupper. Lærere på 8. trinn kan bestille tilsvarende 
materiell på nettstedet Subject Aid. Dette finansieres av FUG.  
 
Utdanningsdirektoratet bidro med finansiering av portoutgifter og pakking, kr. 
121.250,00 i forbindelse med skolestartkampanjen. Utgifter til porto ble totalt kr. 
341.602,00 (eksklusiv portostøtte fra Udir). 
 
Trykningsutgifter til utsending med Helsedirektoratet i 2013 er belastet 2012 da 
det gjenstod midler. Dette kostet kr. 19.988,oo for følgebrev og opplegg for 
foreldremøter. 
 
FUBs portoutgifter til utsendelse av ressurshefter er på til sammen kr. 10. 473,00.  
 
 
FUG har fortsatt arbeidet med utvikling og revisjon av materiell som omhandler 
samarbeid mellom hjem og skole og hvordan foreldre kan bidra overfor egne 
barn, samt trykking av materiell til FAU-sendinger og skolestartsendingen. 
Kostnaden til dette ble kr. 484.587. 
 
Utgifter til drift av FUG og FUBs nettsteder, lisenser og bankomkostninger har i 
2012 beløpt seg til kr. 304.970,00 
 
Det er brukt kr. 60.100,00 på annonse for stillingsutlysning for rådgiver i 
sekretariatet. Det er også brukt kr. 6.975,00 på annonse i Skolelederen. Det er 
totalt utgiftsført kr. 68.439,00 på diverse, bla. kunngjøringer. 
 
Totalt er det utgiftsført kr. på post 24 kr. 1.731.285,00. 
 
25 Konsulenttjenester 
For FUG er det kostnadsført kr. 28.830,00 i forbindelse med foredragsholdere på 
nasjonal foreldrekonferanse. Det er brukt kr. 76.676,00 på hele barnet-hele løpet.  
FUG har brukt profesjonell hjelp til utforming av trykt materiell – et ledd i arbeidet 
med å nå frem til målgruppene. Utgifter til layout, oversetting, pakking og 
tilrettelegging av skolestartmateriell er på til sammen kr. 142.166,00, Andre 
oversettinger osv. i forbindelse med materiell og brosjyrer er på til sammen kr. 
528.926,00 
Til videreutvikling av FUGs nettsteder og diverse annen informasjon på kr. 
40.131,00  
Bistand i forbindelse med kinoreklamer er på til sammen kr. 706.688,00. 
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Det er også brukt konsulenttjenester til å utarbeide et følgebrev til en utsendelse i 
2013 sammen med Helsedirektoratet. kr. 813,00 er fakturert på 2012. Kr. 
4.063,00 er brukt til  oversettelse av opplegg til nynorsk  til bruk på foreldremøter 
mot mobbing. 
 
FUBs nettsteder er utgiftsført med kr. 124.32,00, konsulenttjenester i forbindelse 
med nasjonal foreldrekonferanse kr. 7.228,00, utvikling av nytt materiell kr. 
44.250,00 som er en veileder for hvordan opprette lokale foreldreutvalg, 
revidering av eksisterende materiell kr. 375.095,00, kr. 7.963,00 på 
kompetanseheving, kursdeltagelse og kr. 149.802,00 på drift. 
 
Totalt er det kostnadsført kr. 2.530.835,00 på posten. 
 
27 Vedlikehold/drift maskiner m.m. 
Det er foretatt en reparasjon av en PC for en ansatt i sekretariatet på til sammen  
kr. 1.350,00.  
 
29 Drift av bygninger/lokaler 
Det er kostnadsført kr. 756.221,00 til husleie som også dekker renhold, strøm, 
resepsjonstjenester, planteleie o.a.  
 
Totalt er det kostnadsført kr. 756.221,00 på denne posten. 
 
Kap. 3221 Inntekter 
Det er kommet inn kr. 8.948,00 på refusjon sykepenger.  
 
Redegjørelse for avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp 
FUG og FUB fikk til sammen tildelt kr. 13.887.000,00 i første tildelingsbrev. 
Videre fikk FUB  og FUG en overføring av ubrukte midler fra 2011 til 2012 på 
inntil kr. 685.000,00. I november fikk sekretariatet i supplerende tildelingsbrev – 
lønnskompensasjon på inntil kr. 206.000,00.  
Det er også bevilget kr. 150.000,00 til utviklingsprosjekt som setter fokus på de 
vanskelige mobbesakene. Utviklingsprosjektet har navnet Beredskapsteam. 
Midlene skal dekke gjennomføring av 2 prosjektsamlinger i 2012.  
Dette er til sammen kr. 14.928.000,00. Regnskapet for 2012 viser et forbruk på  
kr. 14.415.941. Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 512.059,00  
 
Utgiftene varierer gjennom året og gjør det derfor vanskelig å følge en konstant 
prosentfordeling på utgifter per måned. For eksempel har begge utvalgene store 
foreldrekonferanser som avholdes på høsten og gjør at det blir store utgifter på 
slutten av året. Det er utfordrende å budsjettere nøyaktig siden vi ikke vet hvor 
store reiseutgifter deltagerne har. Vi er et statlig organ og dermed 
selvassurandør. Derfor er det nødvendig å ha en reserve gjennom hele året.  
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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 
formålstjenelig.  
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