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INFORMASJON TIL DEG SOM SITTER I SAMARBEIDSUTVALGET 
 
Du er nå valgt inn i samarbeidsutvalget i Hausland barnehage. I dette 
notatet vil du få litt informasjon om hvorfor vi har et 
samarbeidsutvalg, hvordan samarbeidsutvalget jobber, saksgang og 
hva som forventes av deg som medlem. 
 
HVORFOR ET SAMARBEIDSUTVALG? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra vedtekter for kommunale barnehager i Grimstad kommune 
 
 
Hver barnehage har altså et samarbeidsutvalg for å sikre at alle som deltar i 
barnehagehverdagen skal ha mulighet for informasjon og innflytelse. Alle de som er valgt inn 
i et samarbeidsutvalg er talspersoner for en gruppe og ikke bare seg selv.  
Alle saker av betydning for barnehagen skal drøftes her og det er gjennom 
samarbeidsutvalget foreldre, styrer og ansatte kan få en stemme. Eksempler på saker som 
blir drøftet: 

- Barnehagens årsplan 

- Barnehagens reglement 

- Barnehagens budsjett og regnskap 

- Samarbeid mellom barnehage og hjem 

- Endringer i barnehagens organisering og struktur 

- Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehagen 

- Barnehagetilsyn 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  
 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av 
de andre gruppene. 
 
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 
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- Barnehagens internkontroll / HMS arbeid 

- Trafikkforhold 

- Garderoberutiner 

- Kost / mattilbud i barnehagen 

- Barnehagens dagsrytme 

- Osv.  
 

At alle grupper er representert kan sikre at vi alle blir kjent med ulike aspekter av 
barnehagedriften og at vi sammen kan arbeide for å skape en god barnehagehverdag for 
barna i Hausland barnehage. 
 
HVORDAN JOBBER VI? 
Vi pleier å ha 3 møter i samarbeidsutvalget i løpet av et barnehageår. Man kan også ha flere 
hvis det er behov for det. Det er styrer som kaller inn til møtene. Styrer er også ansvarlig for 
å lage saksliste til møtene, gjerne i samarbeid med leder for samarbeidsutvalget. Alle 
medlemmer kan melde saker de ønsker og drøfte. Ansatte kan ha fått innspill fra sine 
medarbeidere om saker de mener det er viktig å ta opp. Foreldre kan også på eget initiativ 
eller etter forespørsel fra andre foreldre melde saker til styrer. Det er ønskelig at dette 
gjøres i god tid før møtedato slik at saken kan forberedes. Dersom det ikke er avtalt noen 
dato for møte kan styrer beramme møte etter innspill fra medlemmene.  
 
Styrer sender innkalling med saksliste til alle medlemmer av samarbeidsutvalget. Dersom 
noen er forhindret i å møte må det meldes forfall til styrer som da kaller inn 
vararepresentanter. Informasjon om møtet og saksliste legges også ut på barnehagens 
hjemmeside slik at foreldre på forhånd vet når det skal være samarbeidsutvalg.  
 
I etterkant skrives det referat fra møtet som sendes alle i samarbeidsutvalget for 
godkjenning. Når referatet er godkjent sendes det ut til alle ansatte og foreldre, samt legges 
ut på barnehagens hjemmeside.  
 
HVA FORVENTES AV DEG SOM MEDLEM? 
Samarbeidsutvalget er et viktig fora for å oppnå godt samarbeid i barnehagen. For at vi skal 
få et godt fungerende samarbeidsutvalg er det greit at alle er bevisste sin rolle og tilstreber 
samarbeid. Det er flott med aktive og deltakende medlemmer. 
Ulike synspunkt er bra – drøftingene rundt dette gjør ofte at løsningene man kommer frem 
til på slutten blir enda bedre. Men vi tilstreber å være uenige på en saklig måte uten å bli 
personlige.  
Det forventes at du møter tidsnok på møtene og at du har lest gjennom sakslisten på 
forhånd. Det forventes også at du melder forfall i god tid dersom du ikke kan møte. Det er 
også ønskelig at du tar det opp med styrer dersom det er noe i samarbeidsutvalget som ikke 
fungerer eller som du mener ikke er godt nok. 
 
Da gjenstår det bare å si takk for at du gjør denne innsatsen for barnehagen og vi håper du 
vil synes det vil være lærerikt og spennende.  
 
 

 

Foreldre/foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Foreldre 

som er aktivt med i barnehagens liv, styrker kvaliteten på 
barnehagen 


