Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger ( FGIL ) vil uttale følgende i forhold til det
framlagte forslaget til hva man skal arbeide med i fht kvalitetsplanen for
oppvekstsektorens sitt fokusområde tilpassa opplæring.
1. FGIL er glad for at kvalitetsplanen for oppvekstsektoren blir fulgt opp. Og vi regner
med at den ikke bare blir fulgt opp med utredninger og planer. Vi forutsetter at disse
planene blir satt ut i livet etter hvert som de blir vedtatt. Og at nødvendige økonomiske
ressurser stilles til rådighet for å gjennomføre de planer som blir vedtatt.
2. FGIL har lagt merke til høringsuttalelsen fra de kommunale barnehagene, og vi slutter
oss til tanken om at her må alt opplæringen sees i sammenheng. Det er derfor unaturlig
at det ikke er et samarbeid mellom barnehager og skoler når man skal satse slik som
det ser ut til at Levanger vil gjøre. Vi ønsker derfor at kvalitetsplanen for
oppvekstsektoren blir tilpasset også barnehagene i kommunen. Dette for å kunne legge
fundamentet for en mer helhetlig satsning.
3. FGIL støtter forslaget om at satsningen på læringsstrategier skal være forpliktende for
alle skoler i Levanger. Og at den pedagogiske fagstaben får ansvaret for
planleggingen og gjennomføringen av den nødvendige opplæringen av personalet i
skolene og barnehagene.
4. En viktig forutsetning for dette arbeidet er at det gjennomføres en nødvendig
renovering og ombygging av skolene , slik at de kan tilpasses de nye arbeidsformene.
En annen viktig forutsetning er at uteområdene tilrettelegges slik at de kan bli tatt
aktivt i bruk i opplæringen. Nødvendigheten av dette ble også påpekt av de utvalget
som så laget skolebruksplanen i 2006.
5. Til slutt vil FGIL påpeke foreldrenes viktige rolle når man vil innføre nye
arbeidsmåter og metoder i skolen. Vi tror at det er helt nødvendig at det settes av tid
og ressurser på den enkelte skole til å informere og involvere foreldrene i dette
arbeidet. Vi tror at mange reformer i norsk skole kan ha mislyktes fordi foreldrene
ikke har blitt involvert i det endringsarbeidet som har blitt gjort.
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