Kritikk til FAU-styret ang. sak om Julegudstjeneste

På vegne av foreldregrupper ved Solvang skole. Oppgitte interessekonflikter: Ingen,

Til FAU-styret ved Solvang skole, Haugesund.

Vi er flere foreldre som med dette vil ytre kritikk og misnøye mot FAU-styret sin håndtering av sak
angående tilbud om skolegudstjeneste for elever ved Solvang skole. Det presiseres at kritikken går
mot styret. Vi har fått kjennskap til at de forskjellige FAU representantene ikke har vært inkludert i
prosessen angående ønsket om å avvikle skolegudstjenesten.
Dette brevet vil omhandle to ting:
1. Skolegudstjeneste for Solvang skole.
Vi ønsker at elever ved Solvang skole skal ha samme tilbud som øvrige elever i Haugesund
kommune. Samtlige skoler i Haugesund har tilbud om skolegudstjeneste i forbindelse med
advent med unntak av Solvang skole.
2.

Kritikk mot saksgangen i aktuelle sak om skolegudstjeneste.

Vi velger å belyse sak 1 først: Skolegudstjeneste ved Solvang skole.
Det norske folk har i århundrer gått til kirken i sorg, i glede, ved livets overganger og i forbindelse
med høytider. Den norske kirke er en del av den norske kulturarven og en del av tradisjonen ved
norske høytider. Norge er et multikulturelt samfunn og består av ulike livssyn. Det bør derfor
være selvsagt at de foreldrene som ikke ønsker at barna skal delta på en gudstjeneste kan velge
dette. Dette har vært praktisert ved eksplisitt påmelding til skolegudstjenesten og et alternativt
opplegg for dem som ikke ønsker å delta i kirken.
Ved avvikling av tilbudet vil de som ønsker skolegudstjeneste frarøves muligheten til å velge. Vi
kan ta barna med på eget initiativ utenom skolen. Men vi ønsker i tillegg at barna våre skal få
delta i kirken sammen med sine medelever i forbindelse med de norske høytidene.
Det er mange argumenter for skolegudstjeneste og mange argumenter mot. Hvordan avmelding
og påmelding skal gjennomføres har vi ikke sterke meninger om. Men vi synes at å bruke som
argument mot skolegudstjeneste at påmelding gir merarbeid for skolen faller på sin egen
urimelighet. Den praktiske gjennomføringen vil man helt sikkert kunne finne gode løsninger for
sammen med foreldrene. Hovedargumentet for at det fortsatt skal være tilbud om
skolegudstjeneste ved Solvang skole er at vi er mange foreldre som ønsker at det skal være det.
Dette bringer oss til sak 2: Kritikk mot saksgangen i aktuelle sak om skolegudstjeneste.

Som FAU representanter har dere påtatt dere en viktig rolle. Dere er tillitsvalgte og
representanter for oss foreldre. Og da presiserer vi at det er oss foreldre dere er tillitsvalgte for.
Dere må ha tillitt til at vi foreldre vil våre barn vel og at vi vet våre barns eget beste.
Som FAU har dere følgende mandat (sakset fra internett);
“FAUs mandat Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.
Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for
barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre
reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og
godt. Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse
og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en
bedre skolehverdag for elevene.
FAU skal:
• Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
• Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.
Eksempler på oppgaver og saker kan være:
• Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og
klasseforeldremøter.
• Medvirke aktivt i vurdering av skolen, utviklingsarbeid i skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for
elevene, følge opp plan og oppfølging av mobbing, sosiale tiltak for elevene, utforming av skolens mål
og få et godt samarbeid mellom hjem og skole.
• Planlegge å gjennomføre kurs/informasjon til foreldre/foresatte, samlinger for foreldre/foresatte og
lærere og samling for klassekontakter
• Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside
• FAU kan være med på – og sikre overgangen til videregående skole.
Det er helt opp til FAU hvem det er aktuelt å invitere til FAU-møtene. Det kan være rektor,
medlemmer av elevrådet, representanter fra skoleadministrasjonen i kommunen, ressurspersoner
i nærmiljøet, medlemmer av det kommunale foreldreutvalget (ved mange skoler er det imidlertid
slik at rektor blir invitert til å være til stede på en del av møtet i FAU. "Informasjon fra rektor" kan
for eksempel være en fast post på sakslista, enten på hvert møte eller på noen møter. Utveksling
av gjensidig informasjon er som regel nyttig, både for rektor og medlemmene i FAU.kommunen),
eller andre.”
Legg spesielt merke til at dere skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og fremme
fellesinteressene for foreldre/foresatte. Dette innebærer at et FAU styre ikke ensidig kan fremme
saker og så gjennomføre disse ut i fra personlig overbevisning. Man kan selvsagt argumentere for
sitt syn. Men dersom dette strider mot interessene for en stor andel av gruppen så må man bøye
seg for flertallets syn.

Man er i tillegg forpliktet til å oppgi aktuelle interessekonflikter. Det å være aktivt medlem i
Human Etisk forbund kan ses på som en interessekonflikt som gjør leder av FAU inhabil i den
aktuelle saken angående skolegudstjeneste.
I aktuelle sak om skolegudstjeneste er i tillegg foreldrene ikke involvert hverken ved informasjon
og dermed heller ikke med mulighet for reell påvirkning. Dette ser vi på som grovt misbruk av
deres stilling som representanter for oss og er et alvorlig tillitsbrudd. Vi ber om at dere tar opp
disse temaene på kommende møte. Avgjørelsen om skolegudstjeneste er her tatt uten at
gruppen dere representerer er hørt og strider derfor mot deres mandat.
Vi ber derfor om at avgjørelse om avvikling av skolegudstjeneste for advent 2016 annulleres. Vi
forventer at i fremtiden vil foreldrene informeres og involveres i større grad enn det som har
vært tilfelle her.
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