VIKTIG INFORMASJON TIL FAU!
Kjære engasjerte forelder i FAU!
I dag er det 636.250 grunnskoleelever fordelt på 2.799 grunnskoler i Norge. På hver av de 2.799
grunnskolene, har skolen et lovfestet arbeidsutvalg for foreldrene - Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU). FAU har vært lovhjemlet i opplæringsloven siden 1969. Mer enn 1,2 million grunnskoleforeldre
er per definisjon medlem av Norges største medlemsorganisasjon FAU, som driftes 100% på
frivillighet. Generasjoner av grunnskoleforeldre før oss har engasjert seg i en stor dugnadsinnsats for
å sikre at grunnskoleelever i Norge får den beste mulige skolegang.
Den 13. desember i fjor, overleverte Opplæringslovutvalget til Kunnskapsministeren, et forslag om
endring av dagens opplæringslov. 30. januar sendte Kunnskapsdepartementet den faglige utredning
NOU 2019:23 Ny opplæringslov, på høring til kommune-Norge. Kort og enkelt forklart, foreslår
Opplæringslovutvalget å fjerne dagens lovfestede råd og utvalg i opplæringsloven. Dette
gjelder Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU),
Elevrådet og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).
Mandag den 09. Mars d.å inviterte Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) til et samarbeidsmøte
i Drammen for de Kommunale foreldreutvalgene (KFU) i Viken og i Oslo sammen med FUG. Hensikten
med samarbeidsmøtet var å etablere kontakt, utveksle erfaring og forene seg om en felles
høringsuttalelse fra KFUene. Siden samarbeidsmøtet i Drammen, har vi mottatt overveldende positive
tilbakemeldinger fra KFUer og enkelt FAUer om at det mobiliseres lokalt i kommunene og på tvers av
kommune- og fylkesgrenser. Vi opplever at foreldrene engasjeres som aldri før.
Vi nekter å sitte stille i båten mens politikerne avgjør fremtiden til FAU, og med dette oppfordres alle
ildsjelene i FAU og kommunale foreldreutvalg (KFU) over hele landet til å sende inn egen
høringsuttalelse. Budskapet er enkelt: Kjære politikere – Styrk foreldrenes rett til å medvirke. Bevar
FAU!
Det jobbes iherdig med en felles høringsuttalelse fra KFU, og vi inviterer andre KFUer i Norge til
å bli med på dugnaden om å slå ring rundt FAU, og hegne om foreldrenes rett til å medvirke i skolens
indre liv. Mer informasjon om høringssaken, finner FAU/KFU på FUG nettside: www.fug.no. Om du
er en FAU/KFU leder som ønsker å bidra i arbeidet med høringsuttalelsen eller har innspill, send dette
vennligst til: post@dkfu.no. Merk epost med Re: Opl.lov slik at epost er lett å identifisere.
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