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Svar fra FUG - Høring av forslag til evalueringstema og 

evalueringsspørsmål 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, takker for muligheten til å komme med 
innspill.  
 
Vi mener økt kvalitet i lærerutdanningene på området «foreldresamarbeid i praksis» er 
nødvendig for å dempe «praksissjokket» mange nyutdannede lærere kan oppleve i møte 
med mangfoldet av foreldre og foresatte. To rådgivere fra FUGs skretariat har derfor gående 
et prosjekt rettet mot lærerutdanningen med et kursopplegg for Pedagogstudentene ved 
Universitetet i Agder, Kristiansand og Høgskulen på Vestlandet, Stord. Her er et utvalg av 
tilbakemeldinger vi har fått fra kursdeltakere: 
 

«Metodene var veldig gode. Innholdet var veldig bra. Her lærte jeg utrolig mye mer enn 
studiet og fellestid noen gang ville lært meg. Her var alt så bra at dette skal videreformidles i 
neste team-møte!!» 

 
«Jeg har lært mye, og føler meg mye bedre forberedt på foreldresamarbeid!! Fikk jobb som 
kontaktlærer med oppstart umiddelbart halvveis inn i første kurskveld, dette ble derfor veldig 
relevant for meg veldig fort!! Veldig glad jeg meldte meg på og føler meg mye tryggere til å 

ta denne rollen nå.» 
 

«Jeg opplever at jeg går ut i arbeidslivet som en lærer som er mer trygg i møte med foreldre 
og med en ryggsekk med mange verktøy.» 

 
«Hadde vært utrolig bra om FUG og lærerutdanningen kunne jobbet sammen slik at dette 

kurset var obligatorisk gjennom lærerutdanningen!!!» 
 

«Dere bør få mer ut om dere selv i lærerutdanningene, jeg er på 4-året og har ikke hørt om 
dere før nå. Dere har så mye bra på hjemmesiden deres som vi ikke lærer i utdanningen, men 
trenger i praksis.» 

 
«Et slikt kurs hadde gjort seg godt som obligatorisk for alle pedagoger som skal jobbe med 
barn og unge :)» 

 
«Kjekt å ha noe som er relevant for jobben vi skal ut i. Vi er mange studenter som syns 
vi har mye urelevant og tung vitenskapsteori på studiet. Derfor er det ekstra 
motiverende å ha noe vi ser nytten av.» 



 

 

 
«Dette kurset burde vært obligatorisk for alle grunnskolelærerstudentene! Mye 
variasjon i kurset og ivrige foredragsholdere!»  
 
«Realistisk tilnærming. Endelig noe konkret vi kan bruke i praksis.  

 
I lys av det vi har nevnt over, og som belyses av sitatene vi har hentet inn, har vi et håp om at 
evalueringstema og evalueringsspørsmål utformes slik at de er egnet til å kartlegge 
kvaliteten i utdanningene på dette området. En utfordring er at det kan være vanskelig å 
savne noe man ikke vet at man mangler. For å unngå praksis-sjokket og få lærere til å stå i 
arbeid over tid, mener vi at det er en viktig at nyutdannede lærere er rustet til et skole-hjem 
samarbeid, som for mange kan oppleves som noe av det mest krevende ved lærerjobben. 

 
Innspillene våre kan knyttes til høringsspørsmål: 

• ii. Stiller vi de riktige spørsmålene i lys av dette? 
• iv. Har dere andre innspill? 

  
Mer konkret til spørsmålene i tema 3 – jf. høringsspørsmål ii: 
 

• Forslag til tillegg i 3a: I hvilken grad har fagmiljøene på campus og i skolen den 
kompetansen som institusjonene opplever at de trenger for å gjennomføre og utvikle 
en grunnskolelærerutdanning som er forskningsbasert og profesjonsrettet, og som 
samtidig er bevisst verdien av gode ferdigheter/handlingskompetanse (i møte med 
både elever og foreldre)? 

• Forslag til tillegg i 3b: Hvordan arbeider institusjonene og skolen med å bruke og 
videreutvikle den forskningsbaserte og den profesjonsrettede kompetansen i 
fagmiljøene, sett opp mot skolens mandat og formålet beskrevet i opplæringslovens 
§1-1? 
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