
 

Høring om strategisk plan: Utdanning i Elverum 2017 – 2022   
Høringsuttalelse fra Elverum kommunale foreldreutvalg; vedtatt på møte tirsdag 

28.03.2017.  
 

Elverum kommunale foreldreutvalg har følgende kommentarer:  

 

Vi ønsker å peke på at høringsfristen er meget kort, og at den kommer i en tid på året der 

mange snart skal ut i ferie/avspasering. Det kan føre til at høringen ikke når så bredt ut som 

det man skulle ønske.  

Utdanning er viktig for de valgmuligheter man har senere i livet.  

Elverum kommunale foreldreutvalg stiller seg positive til at det utarbeides en fireårig plan 

for utdanning. Vi håper at målene i planen følges opp med økonomiske midler. På den 

måten sikrer man at strategiene lar seg gjennomføre, og at målene oppnås.   

Det er også viktig at planen implementeres på den enkelte skole.  

Til mål 3 

Barn og unges evner utvikles….Vi savner at det sies noe om positivt selvbilde, dette er nevnt i 

målpkt 2 som omhandler barnehagebarna og i målpkt 4, som omhandler ungdomstrinnet. Vi 

mener at å bygge en faglig og personlig selvtillit er minst like viktig i barneskolen. En positiv 

selvoppfatning virker positivt inn på motivasjonen for å lære.  

Under punkt 3.4.3.2 og 3.4.4.2 savner vi at Kultur for læring og den systematiske jobbingen 
skolene gjør her tas med som indikator og brukes aktivt. 
Videre mener vi også at resultatene fra elevundersøkelsene også bør brukes aktivt som 
indikator på linje med resultater fra nasjonal prøver.   
 

Til mål 6 

De siste tiårene har den norske skolen vært i stadig utvikling. Tilpasset opplæring og 

inkludering har fått en sentral plass i styringsdokumenter, og i forskning på opplæring og 

undervisning. Vi har fått en skole hvor alle elever skal være inkludert og ha tilpasset 

opplæring i tilknytning til et klassemiljø. Samtidig ser det ut til at dagens skole har et stort 

fokus på kjernefagene norsk, matematikk og engelsk og det kan synes som de estetiske 

fagene har fått mindre plass i skolen? Samtidig viser forskning at musikk og kunst og 

håndverk har betydning for elevenes helhetlige læring og trivsel.  

Elverum kommunale foreldreutvalg ser det som både bra og viktig at kulturskolen nevnes 

særskilt i planen, og at det er et mål at alle elever i Elverumskolen skal gis muligheten til å 

utvikle kunnskaper og ferdigheter innen kunstfagene.   

 



Til mål 7 

Når det gjelder hjem- skole-samarbeidet så er det oppstilt 2 mål, hvorav det ene knytter seg 
til omsorgssvikt/overgrep/sosial ekskludering, mens det andre fokuserer på samarbeid med 
næringslivet. Vi stiller oss undrende til om de indikatorene som er oppstilt vil bidra i forhold 
til de to oppsatte målene? Slik vi leser det retter den seg mer mot det ordinære hjem-skole-
samarbeidet.  
Under dette punktet bør det også formuleres mål og strategier for det «ordinære» hjem-
skole-samarbeidet og det å skape en kultur for læring.  
 

for Elverum kommunale foreldreutvalg, 03.04.2017 

Guri Gøbel 
leder  
 


