Instruks for Samarbeidsutvalget (SU) i
Vestby Naturbarnehage
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til
samarbeidsutvalget (SU).
SU er et rådgivende og kontaktskapende organ.
SU sin sammensetning:
1. SU er satt sammen av like mange representanter fra foreldrene og ansatte samt styrer. Eier
kan ikke ha flere representanter enn hver av de andre gruppene.
2. Styrer er sekretær for SU. Styrer og eier har møte-, tale- og forslagsrett.
3. Representantene fra foreldrene velges på foreldremøte som holdes på høsten. Ansatte
representantene velges på første personalmøte i nytt barnehageår. Representantene velges for
ett år ad gangen. Representantene kan gjenvelges.
4. SU konstituerer seg selv. Det skal velges leder og nestleder. Ved avstemninger der det er
stemmelikhet, har leder dobbelt-stemme.
5. SU er med og fastsetter årsplanen. Skal helst skje i juni, og senest i september.
6. SU skal ha minst 1 møte hvert år.
7. Det skal føres protokoll/referat fra møtene.
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.
Gjennom SU skal representantene;
• få bedre kontakt med hverandre
• være med og knytte god kontakt mellom barnehagen, foreldrene, de ansatte og
lokalmiljøet
• Komme med råd og innspill til saker som legges frem
• Sette i gang tiltak som kan fremme kontakt mellom de ulike partene tilknyttet barnehagen.
Dette kan være temakvelder, dugnader, ulike markeringer med barna ol
• Ved konflikter skal det arbeides for å finne felles løsninger
Hva eier/styrer forventer at SU skal orienteres om;
• Organisering av barnehagen/avdelingene ut fra antall barn og alder for
gjeldene/kommende barnehageår. (utnyttelse av inne- og utearealene)
• Informasjon om eventuelle endringer i personalgruppa som påvirker hverdagen på
avdelingen(e) over tid. (driftsendringer)
• 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. Eks. ny
«barnevernslov».
• Styrers budsjett legges fram
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Hva pålegger loven at SU skal ha uttalelsesrett om?
• Årsplan
• Vedtektsendringer
• Gi uttalelse dersom det skal søkes dispensasjon fra pedagog- eller grunnbemanning.
• Drøfte barnehagens ideelle grunnlag som er vedtektsfestet. Eksempel på slike saker er
praktisering av formålet innenfor rammene gitt av formålsparagrafen, rammeplanen, eiers
tilpasning av rammeplanen til lokale forhold og eventuelt livssyns bestemmelser.
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