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Samarbeidsutvalget 
Fra Barnehageloven: 

§ 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 fellesinteresser 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. 

 
Barnehagelovens § 4 ligger til grunn for SUs arbeid. SU består av en foreldrerepresentant fra 
hver avdeling samt avdelingslederne på alle avdelinger. Daglig leder møter i SU som 
representant for eier.  

Valg av foreldrerådets SU-representanter foregår på første foreldremøte ved barnehageårets 
start. De valgte foreldrene er representant for gruppen som har valgt dem. To av 
foreldrerepresentantene er hhv leder og vara til leder i SU; disse velges på høstens første 
SU-møte. Det avholdes 4 SU-møter per barnehageår, to i hvert halvår; flere møter ved 
behov. 

SU skal primært ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU skal være et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal ta opp saker som er generelt 
for barnehagen. SU skal ikke fremme interessene til enkeltforeldre/enkeltbarn.  
 
Iflg barnehageloven § 2 skal SU fastsette årsplanen. På det første SU-møtet i vårhalvåret er 
årsplanen tema for samtalen; slik blir SU-representantene kjent med barnehagens 
pedagogikk og metode. Årsplanen utarbeides av pedagogene; den legges i forhold til 
Rammeplanen og Pedagogisk plan for Steinerbarnehager. Årsplan bør være fastsatt før 1. 
juni.  
Pedagogene og eier utarbeider barnehagens årshjul. Årshjulet bør være lagt før 1. juni.  
SU kan bli orientert av styrer om barnehagens økonomiske rammer og om 
personalsituasjonen 
 
Saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og SU som får lov til å uttale seg. SU skal ha 
en rådgivende, kontaktskapende, samordnende og samarbeidende funksjon. SU skal ikke 
befatte seg med saker som gjelder enkeltbarn eller klage på medarbeidere. Dette skal tas 
tjenestevei; med den det gjelder eller nærmeste overordnede, evt styrer, direkte. 
 
Samarbeidsutvalgets medlemmer kan i enkeltsaker pålegges taushetsplikt. 
 
SU-leders oppgaver er å lede SU-møtene, registrere saker som skal tas opp på SU-møtet, 
kalle inn til møte og sende dagsorden før møtet. 
Styrer skriver referat fra møtene; det skal inneholde tid og sted for møtene, navn på 
møtedeltakerne samt de vedtak og konklusjoner som SU har fattet.  
Referatet gjennomleses av SU-medlemmene før det godkjennes.  
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