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1. Målsetting med dokumentet  
• Skape gode rammer for arbeidet i samarbeidsutvalget i de kommunale barnehagene 

• Gjøre SU til en dialogarena for utvikling i de kommunale barnehagene i Lunner 

kommune  

• Godt barnehageeierskap 

 
 

1.1 Hva er samarbeidsutvalget?  
• Lovpålagt utvalg med likt antall ansatte og foreldre.  

• SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

• Foreldrene i SU velges av foreldrerådet (FAU).  

• Representantene i SU har taushetsplikt.  

 

1.2  Saksliste og referater  
• Saksliste og eventuelle saksdokumenter lages av SU-leder og styrer, og sendes 

medlemmene senest en uke før møtet. I innkallinga bør det skilles mellom saker til 

informasjon og saker til drøfting.  

• Det skal skrives referat fra møtene i fastsatt mal. Referatet skal vise hvem som er til 

stede, hvem som har meldt forfall, hvor/når møtet ble avholdt, hvilke saker som ble 

drøftet, hvilke anbefalinger som ble gjort, ansvar for oppfølging, hvordan sakene 

eventuelt skal følges opp og frister. Medlemmene i samarbeidsutvalget har et særlig 

ansvar for å gjøre utvalgets arbeid kjent.  
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• Sakslister og referater skal skrives i websak og legges inn som referatsak til 

Livsløpsutvalg. Referatene bør foreligge senest to uker etter avholdt møte, men vær 

klar over at referater må være ferdig skrevet seinest 10 dager før møte i utvalget.  

 

1.3 Møtetidspunkter  
Møter i SU avholdes på mandager og onsdager. Tirsdager og torsdager må unngås pga. 
politiske møter.  
Den enkelte barnehage vurderer om det er mulig å gjennomføre SU-møter på dagtid.  
 

1.4 Antall møter  
Det skal legges opp til minimum to møter i året. Disse bør fortrinnsvis legges slik:  

• November (slik at det kan orineteres om budsjettprosess og eventuell høring.) 

• Mars/april (slik at det kan orienteres om opptak og situasjon kommende 
barnehageår)  

 

2.0 Samarbeidsutvalget i Lunner kommune (SU)  
Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens øverste rådgivende og samordnede organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre 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.  

 

2.1 Hvem er medlemmene i samarbeidsutvalget?  
To representanter for ansatte  

• Skal velges av og blant alle ansatte, ikke av organisasjonene.  
 
To representanter for foreldrene  

• Alle foreldrene som har barn i barnehagen er medlem av foreldrerådet. 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter til 

samarbeidsutvalget. Lederen av FAU skal være en av disse to. Det velges også to 

personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget.  
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To representanter for kommunen  
• Den ene representantene for kommunen skal være styrer, den andre en politisk valgt 

representant.  

 

2.2 Representasjon og ansvar  
Hvem representerer du?  
Medlemmene i samarbeidsutvalget skal ivareta interessene til dem de representerer. De må 

ha god kontakt med «sine grupper». Den politiske representanten har et særlig ansvar for å 

informere samarbeidsutvalget om saker som berører barnehagen og bidra til at 

samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyre. 

Den politiske representanten skal også ivareta barnehagens interesser overfor organer med 

beslutningsmyndighet.  

 

Hva er styrers rolle?  
• Styrer skal se til at utvalget konstitueres, og avholder første møte innen 1. desember.  

• Legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere og utvikle seg etter 

intensjonene.  

• Sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg.  

• Utvalgets sekretær  

 
Styrer har, i samarbeid med leder av SU, en sentral rolle i oppfølging av utvalgets anbefalinger.  
 

2.3 Arbeid i samarbeidsutvalget  
Oppstart  
Representanter til samarbeidsutvalget skal være valgt innen 1. november.  

Opplæring av representanter gjennomføres i første SU-møte.  

Første møte skal være avholdt innen 1. desember.  

 
Aktuelle saker  
Su skal behandle følgende saker:  

• Årsplaner, herunder vedta planleggingsdager og feriestengte uker i juli 

• Status og arbeid med psykososialt barnehagemiljø, herunder gjennomgang av 

brukerundersøkelse 

 

Andre aktuelle saker for SU kan være:  
• Planer for ombygging og vedlikehold av barnehagen  

• Barnehagens informasjonsvirksomhet  

• Trafikkforholdene rundt barnehagen, herunder parkering  

• budsjett  

• Prosjekter  

• Driftsendringer  
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3 Første møte i SU  
3.1 Forslag til dagsorden  

• Konstituering, valg av leder og nestleder  

• En første skisse over møteplan for samarbeidsutvalget  

• En første skisse til en helhetlig plan/ saker for møter i FAU, SU, personalgruppe, 

politisk møtekalender osv.  

 

3.2 Samarbeid mellom SU-leder og styrer  
Når møteplanen for samarbeidsutvalget er lagt, må styrer og utvalgets leder legge rammer 

for sitt samarbeid. Det kan brukes epost, sms, telefon og møter. Godt forarbeid og god 

oppfølging av møtene i samarbeidsutvalget, gjør utvalgsjobben lettere og mer oversiktlig.  

 

3.3 Saksliste og referater  
Sakslister og referater skal skrives i websak av styrer og legges inn som referatsak til 

Livsløpsutvalg. Referatene bør foreligge senest to uker etter avholdt møte, men vær klar 

over at referater må være ferdig skrevet seinest 10 dager før møte i utvalget. 

 
 


