
Lokale foreldreutvalg 
for barnehager



Hvorfor et lokalt FUB?

• Løfte foreldrestemmen for  å  styrke 
foreldrepåvirkningen på utviklingen av 
barnehagesektoren

• Alle har rett til en barnehageplass:
Foreldrenes engasjement i spørsmål om 
kvalitet og innhold øker.

• Status: Foreldre og ansatte løfte i fellesskap
• Samle engasjementet!
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Hvorfor et lokalt FUB?

• Skape et fora som i fellesskap kan fremme 
meninger og synspunkt for foreldre og 
barnehage

• Et utvalg som representerer mange står 
sterkere enn en enkelt foreldre når saker 
fremmes for politikerne og administrasjon

• Samspill mellom det lokale og nasjonale 
FUB 
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Mandat/formål

• FUB: 
Samarbeid mellom barnehage og hjem skal bidra til at 
alle barn i barnehage får et best mulig tilbud. Et godt 
samarbeid kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og 
bidra til en god overgang fra barnehage til skole

• Se til kommuner med kommunale utvalg, for 
eksempel Kristiansand kommune eller Østre Toten
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Legitimitet

• Tilknytning/samarbeid med kommunen bør 
formaliseres og avklares

• Forslagsvis kan leder i FUB være medlem i 
Hovedutvalg for oppvekst (kommunens politiske 
utvalg som har ansvar for barnehagesaker) med 
forslag-/uttalerett eller som fullverdig medlem
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Medlemmer/valg

• Medlemmene til det lokale FUB kan velges blant 
foreldrerepresentanter ved de forskjellige 
barnehagenes samarbeidsutvalg.

• Antall medlemmer må vurderes fra kommune til 
kommune, sett i forhold til kommunens størrelse 
og antall barnehager.
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Medlemmer - Vedtekter
Sammensetningen av FUB:
• Leder
• Nestleder
• Styremedlem
• Sekretær
• Varamedlem

Kan inneholde følgende punkter:
• Formål
• Medlemmer  
• Styret
• Styremøter
• Årsmøte
• Valgkomité
• Budsjett og regnskap
• Revisor
• Arbeidsgrupper
• Vedtektsendringer
• Oppløsning
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Saker til behandling

• Den enkelte barnehages samarbeidsutvalg (SU) 
kan sende inn saker til behandling til det lokale 
FUB

• Ta utgangspunkt i møteplanen og sakslistene til 
Hovedutvalg for oppvekst, Formannskap og 
Kommunestyre i den enkelte kommunen

• Bruke det nasjonale FUB hvor det er naturlig
– Utvalg og/eller sekretariat
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Saker, eksempler

• Budsjett, regnskap

• Bemanning

• Brukerundersøkelser

• Organisering av barnehagene

• Åpningstid
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Møtehyppighet

• Dersom utvalget velger å følge kommunens 
politiske møtekalender, kan utvalget møtes i for-
eller etterkant av Kommunestyremøtene

• Dette blir ofte – en gang pr. måned

• Opp til det enkelte utvalg , kanskje 4 ganger i året 
er mer realistisk og gjennomførbart?
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DIALOG
• Godt samarbeidsklima  øker kvaliteten

• Bruk tid

• Bygge gradvis 

• Skap solide formelle retningslinjer

• Måloppnåelse gjenspeiler ofte en god prosess
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Lurer du på noe?
Trenger du hjelp?

Ta kontakt

FUB
Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadr: Schweigaards gt 15B, Oslo sentrum
Tlf: 22 05 90 70, Faks: 22 05 90 71

www.fubhg.no
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Åse-Berit Hoffhart
22 05 90 81
aho@fug.no

Lou Norreen
22 05 90 80

lcn@fug.no
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