FGIL
Lars Einar Karlsen
Fagerstrandvn 11
7600 Levanger
Levanger den 2. november 06
Levanger Kommune
Geir Mediås/Ola Stene
Rådhuset
7600 Levanger
Innspill til forslaget til kommunebudsjett for 2007.
Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL) hadde styremøte i går og diskuterte bl.a. erfaringene fra å ha
deltatt på FUG sin konferanse om foreldremedvirkning i fht kunnskapsløftet.
En av de erfaringene som vi sitter igjen med etter denne konferansen er at behovet for foreldremedvirkning i
utviklingen av skolen er økende. Dette engasjementet er en av de viktige forutsetningene for at man skal lykkes i
å utvikle skolene i den ønskede retningen, noe som også er beskrevet i kvalitetsplanen for grunnskolen i
Levanger.
Vi i FGIL opplever at Levanger kommune ønsker at vi skal være en aktiv deltager i skoleutviklingen, det ser vi i
blant annet den rollen vi fikk i utviklingen av kvalitetsplane for grunnskolen i Levanger, skolebruksplanen og i
arbeidet med å utvikle en plan for innføring av læringsstiler i skolen.
Som medlemmer av FGIL setter vi pris på å være ønsket som deltagere i disse arbeidsgruppene, men vi skulle
ønske at Levanger kommune kunne være med på å legge mer til rette for vår deltagelse. I dag er deltagelsen i
disse gruppene helt avhengig av velvillige arbeidsgivere, eller at man avspaserer og bruker egen fritid for å
kunne delta.
Vi ønsker at det i forbindelse med budsjett behandlingen blir vurdert å avsette en ressurs til frikjøp av leder av
FGIL slik at en fortsatt deltagelse i skoleutviklingen kan sikres. Dette er noe som er innført i bl.a. Steinkjer ( 20
% stilling , tror vi ) og i Stavanger ( 100 % stilling ). I denne resursen kan det legges inn bl.a. ansvaret for å delta
i ulike arbeidsgrupper, skolering av FAU osv.
Vi håper at vårt innspill kommer i så god tid at det kommer med i forslaget til kommunebudsjett for 2007.
Med vennlig hilsen
Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger
Lars Einar Karlsen
leder
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