
  Foreldrenettverket.no 
   Barn, Pride og Foreldreretten 

 

Sammen for barna våre 

Foreldrenettverket.no ønsker å være 

en ressurs for alle som mener at en 

biologisk forståelse av kjønn må 

ligge til grunn for undervisningen i 

skoler og barnehager, og at dette er 

til barnas og samfunnets beste.  

Vi opplever at mange foreldre er 

urolige og opprørt over at barne-

hager og grunnskoler er i ferd med  

å bli en arena for kjønnsforvirrende 

undervisning som ikke har viten-

skapelig og biologisk basis. De 

ønsker ikke at barna deres skal 

undervises i Pride-ideologi med 

tilhørende «kjønnsmangfold», 

«flytende kjønn», «et indre kjønn»,  

«født i feil kropp», «kjønnsskifte», 

osv. Vi mener at Pride-markeringer 

og moderne kjønnsteorier ikke  

hører hjemme i barnehager og 

grunnskoler. 

Vi oppmuntrer foreldre til å våge  

å stå opp mot denne utviklingen    

og å støtte hverandre. Vi sier JA  

til ytringsfrihet, samvittighetsfrihet, 

livssynsfrihet og foreldreretten. 

Dette inkluderer foreldres lov-

festede rett til å beskytte barna  

sine fra undervisning som de mener 

kan skape utrygghet og forvirring.  
 

       La barn få være barn! 

 

 

 

«I dag fikk sønnen vår en lapp av læreren, der han skulle skrive 

hvilket kjønn han opplevde at han var. De fikk også se en animert 

film om noen som skiftet kjønn ved kirurgi. De fikk høre at 

kjønnsforvirring er helt naturlig. Sønnen min er 8 år!»   

     - Opprørt pappa på Østlandet 

 



Hva kan du gjøre? 

Foreldrenettverket.no ønsker å oppmuntre og støtte lokale initiativ og 

tiltak. På Foreldrenettverket.no finnes det mye informasjon og 

inspirasjon, tips og erfaringer. Her er noen eksempler på hva du kan gjøre: 

Individuelle initiativ: 
 

■ Snakk med foreldre til barn på skolen eller i barnehagen. Del gjerne relevant 

stoff i lærebøker og barnehagebøker angående kjønn, kjønnsidentitet og 

seksualitet. Se eksempler på Foreldrenettverket.no, i menyen «Skolebøker». 

■ Invitér interesserte foreldre til å bli med i en foreldregruppe, eller start en ny. 

■ Send inn egne erfaringer til info@foreldrenettverket.no. 

■ Del tematikken med lederne i en forening eller menighet der du er medlem. 

■ Besøk Foreldrenettverket.no og meld deg på nyhetsbrevet. 

 

Dann en foreldregruppe med 2-3 eller flere personer:  
 

■ Gjør dere kjent med innholdet i lærebøkene i Samfunnsfag, Naturfag og KRLE. 

■ Samtal om relevante artikler på nettstedet Foreldrenettverket.no. 

■ Be om et møte med rektor/lærer eller barnehagestyrer for å bli orientert om 

temauker (f.eks. Uke 6), tidspunkt for kjønnsundervisning, hvem som skal  

undervise, hva elevene skal lære, muligheter for fritak, osv. Fortell saklig og 

vennlig hva dere opplever problematisk, still spørsmål og be om råd. 

■ Skriv et fellesbrev til skolens eller barnehagens ledelse og/eller FAU,  

eller ta opp tematikken på et foreldremøte e.l.  

■ Drøft mulige tiltak i forbindelse med Pride-uker e.l. – f.eks. felles barnepass av 

barn som foreldrene vil ta ut av skolen eller barnehagen i den aktuelle perioden. 

■ Planlegg en felles henvendelse om fritak fra undervisning og aktiviteter på 

grunnlag av Opplæringsloven § 2, 3 a.  

■ Søk kontakt med liknende grupper og engasjerte foreldre andre steder.  

■ Opprett evt en Facebook- eller WhatsApp-gruppe. 

■ Del erfaringer, støtt og oppmuntre hverandre. 
 
               

        På Foreldrenettverket.no finner du bl.a. disse menyene: 

        ● Pride i skoler og barnehager ● Lærebøker ● Foreldres rettigheter  

● Nettverksbygging. ● Erfaringer og tips ● Pride & LHBT+ ● Nyttige nettsteder 

          Foreldrenettverket.no  ●  post@foreldrenettverket.no 

                               Konto 3000.55.57336  ●  Vipps xxxxx 
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