Instruks for samarbeidsutvalget (SU) i Stiftelsen Teknabarnehagen

Dette skrivet er laget for å gi SU-representanter innsikt i arbeidet som følger vervet som SU
representant i Stiftelsen Teknabarnehagen. Hensikten er å beskrive hvordan samarbeidet mellom
foresatte og barnehagen som er beskrevet i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens
innhold praktiseres i vår barnehage.

Samarbeidsutvalget (SU) sitt mandat.
SU skal arbeide for å skape et godt samarbeid mellom barnehagebarnas hjem og barnehagen. SU skal
også legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling for barnehagen, barna, foreldrene og
ansatte, og slik bli en aktiv ressurs til felles beste.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Som SU
representant er du også et dirkete bindeledd mellom barnehage og foreldregruppen. SU
representantene skal legge til rette for at foreldregruppen skal kunne påvirke og medvirke til barns
beste innenfor utvikling og læring i hverdagen, samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre
og personal.

Samarbeidsutvalget.
Det står skrevet i Barnehageloven §4 og §5 §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg «For å sikre
samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke
i foreldrebetaling ut over dette. 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

SU sin sammensetning:
1. SU er satt sammen av like mange representanter fra foreldrene som representanter fra
personale. Eier kan ha en representant, samt styrer.
2. Nestleder er sekretær for SU leder
3. Representanter fra foreldrene velges på foreldremøte eller verves av SU på høsten.
4. SU er med og godkjenner årsplanen
5. SU skal ha minst 2-3 møter hvert år
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Foreldrerådet: består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til
samarbeidsutvalget (SU). Utvalgets foreldrerepresentanter fungerer som foreldrerådet.

Hva eier/daglig leder forventer at SU skal orienteres om.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet
og for forholdet til foreldrene

• Organisering av barnehagen/avdelingene ut fra antall barn og alder for gjeldene/kommende
barnehageår.
• Informasjon om eventuelle endringer i personalgruppa som påvirker hverdagen på avdelingen(e)
over tid.
• Referat fra årlig vedlikeholds runde på sommeren.
• Orientering om sammenhengen mellom kommunens drift av kommunale barnehager og private
barnehager
• Endringer i lovverket som har direkte påvirkning på barnehagedriften.
• Lovendringer som indirekte påvirker hvordan barnehagen skal jobbe.

Oppgaver SU.
•

Dugnadsarbeid vår-høst

•

Arrangere juleverksted – teatertur (med hjelp av daglig leder)

•

Å være en god ambassadør for barnehagen ved å fremsnakke barnehagen i nærmiljøet

•

Samarbeide med daglig leder

•

Å fremme saker fra foreldregruppen til diskusjon på SU møter

•

Være med å godkjenne barnehagens årsplan

•

Forberedelser og innhold til foreldremøter med tema
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Oppgaver knyttet direkte til:
Daglig leder;
•

Fastsetter dato for første SU møte og leder dette møtet

•

Informerer hvis mulig om endringer i personalsituasjonen i forkant

•

Daglig leder har ansvar for å følge opp saker mellom SU og styret

SU leder;
•

Er møteleder under SU møter

•

Kaller inn til SU møter, fysisk eller på teams

•

Delegerer oppgaver til øvrig SU rep samt følger opp ved behov

•

Godkjenner referat før dette sendes ut til øvrige rep

Nestleder;
•

Overtar leders oppgaver dersom denne er forhindret til å delta

•

Skriver referat

Funksjonstid.
•

Representanter for foreldrene og de ansatte velges/verves for ett år av gangen

Rettigheter.
SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens pedagogiske
innhold, virksomhet/drift og forholdet til foresatte (hjem) og barnehage. Slike saker er blant annet
forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute-og inne arealer, hvordan styrke
forholdet/samarbeidet barnehagen – hjem. SU har ikke vetorett på saker, men SU kan legge frem
forslag til saker som kan behandles i Styret. Daglig leder er «bindeledd» mellom SU og styret.
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Daglig leders rettigheter:
Daglig leder har møte, tale -og forslagsrett i SU

Samarbeidet mellom SU og styret.
•

SU bringer saker fra foreldregruppen til SU, og SU skal vurdere om saken skal løftes inn i
barnehagens styre

•

Daglig leder er medlem i SU og styret, og skal/ kan derfor være et bindeledd mellom SU og
styret

•

Daglig leder har ansvar for å følge opp saker mellom SU og styret

•

SU har ingen beslutningsmyndighet vedrørende budsjett, men kan fremme forslag inn i
styret

Eksempel på saker/områder hvor foreldrerepresentantene i SU kan bidra.
•

Sørge for å fremme saker til behandling

•

Organisere sosiale sammenkomster for barna med familier på fritiden, f.eks. akedag i
helgen, treff i barnehagens uteområde på fritiden

•

Tiltak i nærmiljøet - være en positiv stemme som synes.

•

Facebook side for barnehagen. Positiv omdømmevirksomhet.

Eksempler på saker som ikke er SU saker;
•

Personalklage fra foreldre. Dette er en sak for styrer i samarbeid med tillitsvalgt. SU
representant kan bringe saken til styrer for foreldre om disse ønsker dette.

•

Rot på avdelingen. Dette er en sak for lederteamet i barnehagen.

•

Bemanningsnorm

•

Den daglige driften i barnehagen

•

Godkjenningspliktige forhold som er ivaretatt av mattilsynet, brannvern, kommunelegen,
osv. Eks: utforming av lokaler, type brannslukningsutstyr, hygienesystem på
kjøkken/stellerom osv.

