
 

 

 
 
Del I Innledning 
 
Forord 
 
Foreldreutvalget for barnehager ble oppnevnt i Statsråd 21. juni 2010. Utvalget 
som representerer alle foreldre til barn i barnehage er historisk da det er det første 
utvalget av sitt slag i Norge. Det er første gang foreldrene til barn i barnehage har 
et formelt organ som ivaretar deres interesserer. Det er imidlertid foreslått 
opprettet ved flere anledninger, første gang i forbindelse med revidering av 
barnehageloven i 1995. Utvalget har seks medlemmer og et varamedlem. En av 
representantene ble utnevnt av departementet i etterkant etter forslag fra 
Sametinget. Medlemmene i utvalget kommer fra ulike steder i Norge og 
representerer ulike brukergrupper i barnehagen. Utvalget består av følgende 
personer: 

- leder Lena Jensen 
- nestleder Egil Dahl 
- Hege Oftedal 
- Dagfinn Bell 
- Honoratte Muhanzi Kashale 
- Roger Skarvik 
- Varamedlem Jimmy Høiberget 

 
Utvalget har på den korte tiden kommet godt i gang med arbeidet. Det er avholdt 
tre møter i utvalget fra august til desember. Det har markert seg i media ved flere 
anledninger og har uttalt seg offentlig ved ulike anledninger. Utvalget har avlevert 
høringsuttalelser både om innstillingene fra Midtlyngutvalget og Østbergutvalget, 
og har i tillegg uttalt seg om rammefinansieringen av barnehage og rett til 
barnehageplass. 
 
Medlemmene i utvalget som før utnevnelsen var ukjent for hverandre har i løpet 
av høsten blitt kjent og har kommet fram til konstruktive og gode arbeidsformer. I 
sekretariatet er det ansatt to rådgivere for barnehageområdet fra 1. september.  
Samlokaliseringen med FUG innebærer at det er felles kontorleder, 
kommunikasjonsrådgiver og noe kontorpersonale forøvrig. Sekretariat og utvalget 
har hatt en utstrakt reiseaktivitet og har foruten å markere seg på flere nasjonale 
konferanser, besøkt halvparten av landets fylker. 
 
Utvalget ser fram til videre arbeid i 2011 med spennende og interessante saker.   
 



 

Del II FUBs virksomhet 2010 
 
Vi viser til St. prp. nr. 1 (2009-2010) for Kunnskapsdepartementet og 
Budsjettinnst., tildelingsbrevet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og 
tildelingsbrevet til Foreldreutvalget for barnehager. 
 
Mål for 2010 

FUB er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om 
samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt 
samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i 
barnehagesammenheng. FUB skal videre, gjennom informasjon og veiledning 
overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i 
barnehagen. 
 
Hovedmålet for FUB er at samarbeidet 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 skape en god overgang fra barnehage til skole.  
 
 
 
I tildelingsbrevet fastsettes målene for 2010. Resultatemålene i 2010 er følgende: 
  
• FUB blir godt kjent av relevante aktører 

• FUB blir i stand til å bidra med relevant rådgivning overfor 
Kunnskapsdepartementet i samarbeid mellom barnehage og hjem 

• FUB bidrar til å styrke kompetansen til ansatte i barnehagene, foreldre 
og kommunene i samarbeid mellom barnehage og hjem 

• FUB  medvirker til at alle foreldre, uavhengig av bakgrunn, blir med i 
samarbeid mellom barnehage og hjem 

 
• FUB tar initiativ til å undersøke relevante arbeids- og referansegrupper 

som det er mulig å delta i, og ved behov, ta initiativ til opprettelse av 
nye grupper  

 
 
 
 



 

Aktiviteten i 2010 – tiltak og resultater 
 
I årsrapporten for 2010 skal FUB redegjøre for aktiviteten i 2010 og gi en 
vurdering av de resultatene som er oppnådd i forhold til resultatmålene gitt i 
tildelingsbrevet. Årsrapporten må inneholde rapporteringer om virksomheten og 
relevante statistiske opplysninger. Det må redegjøres for hva de tildelte midlene er 
brukt til og hvilke resultater som er oppnådd, og det må gis en vurdering av 
innsats og oppnådde resultater i forhold til de målene som var satt for budsjettåret. 
FUB skal også redegjøre for hvordan informasjonsrollen er gjennomført. 
 
Årsrapporten er disponert i samsvar med resultatkravene i tildelingsbrevet og ut 
fra prioriterte satsninger i virksomhetsplanen. Dette innebærer at FUB rapporterer 
innenfor følgende tre hovedområder: 

1. Være rådgivere overfor offentlige myndigheter  
2. Være rådgivere overfor foreldre, samarbeidsutvalg og barnehageansatte 
3. Redegjøre for hvordan informasjonsrollen er gjennomført. 

 
 
 
1. AKTIVITETER KNYTTET OPP MOT MYNDIGHETENE 

Etatsstyringsmøter og dialogmøter  
 
Det har vært holdt et etatsstyringsmøte og et dialogmøte mellom 
Kunnskapsdepartementet og FUB.  
Møter og samarbeid med politisk ledelse i KD 
I samsvar med tildelingsbrevet har det vært et møte mellom FUB og politisk 
ledelse i Kunnskapsdepartementet.  
 
 
Møter med Familie og kultur-komiteen på Stortinget 
 
Det har ikke vært avholdt møter med komiteen. Det har imidlertid vært ønske fra 
begge parter om at et slikt møte vil finne sted i 2011 
FUB holder ellers løpende kontakt med utdanningskomiteen i Stortinget.  
 
 
Møter og samarbeid med Utdanningsdirektoratet  
 
Kunnskapsdepartementet har igangsatt et prosjekt for å se på hvilke oppgaver som 
skal overføres fra barnehageavdelingen til Utdanningsdirektoratet. Prosjektet er 



 

lokalisert i tilknytning til Sekretariatet for Grunnopplæringens lokaler og det vil 
ligge godt til rette for et samarbeid. 
 
 
Samarbeid med utdanningsdirektørene 
FUB-leder og rådgiverne har deltatt på barnehageavdelingen i departementets 
møte med utdanningsdirektørene hos Fylkesmannen.  
 
 
Reiserunde til Fylkesmennene 
 
Foreldreutvalget ved rådgiverne og noen ganger utvalgsmedlemmer har startet 
en reiserunde til alle fylkene i Norge. Vi har invitert oss inn i møter der 
Fylkesmannen har møte med barnehagemyndighetene i kommunene. I møtet 
har vi presentert utvalget og hvilke oppgaver det har og invitert fylkesmenn og 
kommuner til dialog om hvordan de mener det nye utvalget best kan fylle sin 
rolle. 
 
 
Høringsarbeid 
 
Å avgi høringsuttalelser er en viktig del av FUBs oppgave som rådgivende organ 
for KD. Gjennom høringsuttalelser klargjør FUB sitt syn på aktuelle saker, og har 
muligheten til å påvirke.  
 
I 2010 har FUG uttalt seg om følgende saker: 
 
 Uttalelse til Midtlyngutvalget "Rett til læring" 

Uttalelse til Østbergutvalget ” Mangfold og mestring” 
 
FUBs høringsuttalelser publiseres i sin helhet på www.fug.no. 
 
 
Deltakelse i ulike arbeids- og referansegrupper 
 
FUB deltar i flere arbeidsgrupper: 
- Arbeidsgruppe for å utarbeide en brosjyre for overgangen barnehage – skole 

sammen med Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. 
- Arbeidsgruppe som skal evaluere førskolelærerutdanningen 

http://www.fug.no/fubs-uttalelse-til-midtlyngutvalget-rett-til-laering.4842095-148866.html�
http://www.fug.no/�


 

- FUB er representert ved leder i referansegruppen til Ekspertutvalget som skal 
vurdere språkkartleggingsverktøy i barnehagen. 

  
  
 
Møter med sentrale aktører på nasjonalt nivå 
 
Det har i 2010 vært møter med følgende sentrale organisasjoner: 
- Utdanningsforbundet 
- Telemarksforskning 
- Utdanningsdirektoratet 
Disse møtene er av stor verdi. Saker av gjensidig interesse er tatt opp og drøftet. 
Samarbeidet er et viktig for å innhente kunnskap og informasjon samt som ledd i 
strategien for at sentrale aktører skal ta ansvar for utvikling av hjem-barnehage-
samarbeid og økt foreldremedvirkning.  
 
 
Manifest mot mobbing  
 
FUB er nyopprette og har derfor tidligere ikke vært en av manifestpartene. FUB 
vil fra 2011 være en av deltakerne i manifestet 
 
 
Førskoleærerutdanningen 
 
NOKUT la nylig fram ”Evaluering av Førskolelærerutdanningen i Norge 2010”. 
Evalueringen viser at det er mange svakheter ved utdanningen. 
 
Det er satt ned et utvalg som skal revidere rammeplanen til 
Førskolelærerutdanningen.  Lena Jensen, leder i FUB deltar fra utvalget. 
 
 
Innlegg på konferanser m.m. 
 
Utvalgets leder og medlemmene har også holdt innlegg og foredrag ved flere 
anledninger, bla på den sluttkonferansen for evalueringen av 
førskolelærerutdanningen i Norge, den samiske barnehage- og skolekonferansen 
og ved en barnehagekonferanse i Tromsø. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/Utvalg-som-skal-vurdere-sprakkartleggingsverktoy-i-barnehagen-.html?id=628827�


 

 

2. AKTIVITETER KNYTTET OPP MOT FORELDRE, 
SAMARBEIDSUTVALG OG BARNEHAGEANSATTE 

 
Rådgivning – telefon og e-post 
 
I 2010 behandlet FUB ved sekretariatet totalt 6 rådgivingssaker rettet mot 
enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre. FUB mottok tre rådgivingssaker via e-post 
og tre rådgivingssaker på telefon.  
 
 
Ressurshefte om samarbeid barnehage – skole 
 
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utvalget takket ja til å utarbeide et 
ressurshefte for samarbeid mellom barnehage og hjem. Heftet retter seg mot alle 
ansatte og alle foreldre i barnehagen. 
 
 
 

3. REDEGJØRELSE FOR HVORDAN 
INFORMASJONSROLLEN ER GJENNOMFØRT 
 

Arbeidet med etablering av nettside er godt i gang. Det var ved 
utgangen av 2010 fastsatt logo for utvalget og inngått avtale om 
utarbeiding av nettside: www@fubhg.no 

 
Mediekontakt 2010 
FUB har i 2010 hatt fire store mediasaker i 2010: 
- Skolestart i samarbeid med FUG. Leder i FUB og FUG ble førstesideoppslag i 

VG i forbindelse med overgang fra barnehage og skolestart 
- Rammefinansiering av barnehageområdet. Utvalgets leder ble sitert og 

intervjuet i flere store aviser 
- Uttalelse vedr Midtlyngutvalgets innstilling ”Rett til læring” (NOU, 2009:18). 

Saken fikk stort oppslag i Lørdagsrevyen på NRK der en av FUB -
medlemmene ble filmet og intervjuet sammen med sitt funksjonshemmede 
barn. 

mailto:www@fubhg.no�


 

- Pressemelding vedr. retten til barnehageplass med fokus på datoen 31. august. 
Nestleder i utvalget var i et større oppslag i VG. Saken ble vinklet humoristisk 
med at jula ikke er riktig tid å lage barn på hvis du ønsker barnehageplass.  

 
I sitt kommunikasjonsarbeid legger FUB vekt på dialog og samarbeid med 
aktørene i barnehagesektoren. Dette er allerede drøftet bl.a. med 
Utdanningsforbundet, KS, Fagforbundet og Barneombudet.  
 
 
Oppsummering 
 
FUB har vært i funksjon i fem måneder i 2010. Utvalget har kommet 
godt i gang og har arbeidet bredt for å nå ut til målgruppene nevnt i 
tildelingsbrevet. Aktiviteten i utvalget samsvarer godt med 
resultatmålene for 2010.  
 
 
Del III Helse, miljø og sikkerhet 
08. februar var sekretariatet på plass i nye lokaler i Oslo Z. Flytteprosessen ble 
håndtert på en god måte og overgangen fra individuelle kontor til landskap ble 
godt forberedt. De ansatte uttrykker tilfredshet med de nye lokalene. 
Sekretariatet har i løpet av 2010 økt til 10 ansatte. Det ble valgt verneombud i 
desember, Anne Føskerud ble valgt. Hun vil i året som kommer skoleres for å 
settes i stand til å ivareta sine oppgaver som verneombud. 
 
PERSONALADMINISTRASJON.  
Tilsetting- og personalforvaltning 
Det har vært følgende endring i personalet i 2010. 
 
Tone Simones sluttet kommunikasjonsrådgiver 07.05.2010 
Stein Røsok sluttet som kontorsjef 31.12.2009 
 
Gro Hexeberg Dahl begynte som kontorsjef 22.02.2010 
Anne D. Nilsen begynte som kommunikasjonsrådgiver 05.08.2010 
Åse-Berit Hoffart begynte som rådgiver på barnehageområdet 01.09.2010 
Lou Norreen begynte som rådgiver på barnehageområdet 01.09.2010 
 
FUG og FUB er omfattet av handlingsplanen for et inkluderende arbeidsliv og er 
en IA-bedrift.  



 

 
Sykefraværsprosenten for 2010 er 5,57.  
 
I tilsettingene som har blitt gjort i løpet av året har det vært lagt vekt på både å 
rekruttere menn og ansatte med fysisk funksjonsevne, men det var ikke søkere 
som hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner. 
 
Sekretariatet har merket seg regjeringens krav om å sette mål og utarbeide planer 
for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. FUG er 
oppmerksom på dette ved alle tilsettinger i sekretariatet. Det er pr. 31.12.10 ingen 
ansatte med innvandrerbakgrunn i FUGs sekretariat.  
 
I forbindelse med ny ledelse i sekretariatet ble det gjennomført individuelle 
samtaler med alle ansatte om bakgrunn og arbeidsoppgaver. De nytilsatte 
gjennomførte en samtale med sekretariatsleder etter tre måneder i stillingen.  
 
Lønnsnivå 
Det var fire ansatte som i løpet av året fikk individuelle lønnsøkninger. Det viste 
seg ved rekrutteringene som ble gjort i løpet av året at lønnsnivået i sekretariatet 
er lavere en i andre organisasjoner der det konkurreres om arbeidskraft.  
 
Grønn stat 
FUG arbeider systematisk med å integrere miljøhensyn i sin drift gjennom 
innkjøp av miljøvennlige produkter med lang levetid gjennom firmaer med 
returordninger.  
 
Etter samlokaliseringen med Utdanningsdirektoratet i Oslo Z følger sekretariatet 
rutinene som gjelder i huset når det gjelder kildesortering og annen håndtering av 
avfall. Dette gjelder også energibruk, renhold, inneklima og andre spørsmål som 
ligger under helse miljø og sikkerhet. Disse sakene er godt ivaretatt.  
 
Når det er hensiktsmessig brukes telefonmøter, det planlegges å bruke det enda 
mer i 2011. Det er en utfordring for FUG som har medlemmer fra alle deler av 
landet, å reise miljøvennlig. 
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FUGs kontoplan 
Kontoplanen følger de retningslinjer som er gitt for statlige virksomheter.  



 

FUG har definert ulike koststeder for å kunne rapportere på henholdsvis 
utvalgsleder, øvrige utvalgsmedlemmer, sekretariat eller eksterne. 
 
Én dimensjon definerer tiltaksnivå (prosjektnivå), den er detaljert og gir 
grunnlaget for å følge opp forbruk på konkrete tiltak/tiltaksområder i 
virksomhetsplanen. 
 
Formålsdimensjonen er delt opp i hovedkategoriene rådgiving mot myndighetene, 
utadrettet virksomhet mot foreldre lokalt og støtte-/virksomhetsaktiviteter. 
Kontoplanen ble sendt KD sammen med budsjettdisponeringsplanen. 
 
Kommentarer til regnskapet 
11 Lønn  
Lønnsutgifter til fast ansatte i sekretariatet er fordelt på ulike hovedformål – bl.a. 
rådgivingsrollen overfor myndighetene, utadrettet virksomhet (mot foreldre og 
ansatte i skolen) og virksomhetsoppgaver/ støtteaktiviteter. Sekretariatet har 
ansvar for iverksetting og gjennomføring av FUGs tiltak. Totalt er det 
regnskapsført kr. 3.362.669,23 på posten. Det er brukt mer overtid enn budsjettert, 
noe som i hovedsak skyldes underbemanning som følge av ubesatt 
økonomistilling.   
 
12 Ekstrahjelp 
Det er regnskapsført kr. 14.000 på ekstrahjelp. Beløpet er lite i forhold til 2007, 
noe som har sin årsak i at pakking og utsending av materiell til 
skolestartkampanjen i hovedsak ble overlatt til ekstern samarbeidspartner.   
 
17 Honorar 
Fast honorar til leder og nestleder er fordelt på rådgivingsrollen overfor 
myndighetene og arbeid rettet direkte mot foreldre. FUG-leder er den i utvalget 
som oftest representerer FUG i møter med departementet og direktoratet og andre 
sentrale samarbeidsparter, hun er også den som holder flest foredrag og innlegg på 
konferanser, kurs og samlinger på kommunenivå samt står frem i media. Fast 
honorar til leder og nestleder i 2010: 664.999,68. 
 
Utvalget har hatt fem to-dagers møter i 2010 og det har vært avholdt seks møter i 
FUGs arbeidsutvalg. Honorarutgifter til møtene i hele utvalget fordeles på 
hovedformålene rådgivingsvirksomhet mot myndigheter (høringer, drøfting av 
skolepolitiske satsninger, oppfølging av stortingsmeldinger, strategier for å oppnå 
FUGs målsettinger) og utadrettet virksomhet (profilering av FUGs kompetanse og 
mål, informasjonsarbeid, kommunikasjon med foreldre). Kostnader i forbindelse 
med arbeidsutvalget anses som en del av FUGs rådgivingsvirksomhet. 
Honorarutgifter til denne type møter var i 2010 kr. 214.985 



 

 
FUG-medlemmene deltar aktivt i høringsarbeid og utforming av notater/innspill 
til departementet, flere av medlemmene er også aktivt med i den delen av 
virksomheten som retter seg direkte mot skoler og foreldre, for eksempel KFU-
satsing, leksehjelpprosjekt, skolering av tillitsvalgte foreldre. Til dette er totalt 
utbetalt kr.105.787,50 i honorar 
 
18 Arbeidsgiveravgift 
Beregnet 14,1 % av post 11, 12 og 17: regnskapsført kr. 625.016,82 
 
21 Investering 
Det er investert i 11 stk. PC’er til utvalgsmedlemmene mm. Det er kjøpt inn 
kontorutstyr som  
f. eks. arkivskap med innmat. Totalt er det kostnadsført kr. 173.564 på posten. 
 
22 Forbruk 
Utgiftene er generelt forbruk til kontorrekvisita under formålet 
støtteaktiviteter/drift og utgifter knyttet til sendinger til skoler/FAUer på formålet 
utadrettet virksomhet, det siste som ledd i FUGs oppdrag i å gi informasjon og 
veiledning til foreldre/tillitsvalgte foreldre. Tre sendinger i papirversjon er tiltak 
som er ment å bidra til å øke kompetanse og styrke medvirkning. Til disse 
områdene er det et totalt forbruk på kr. 137.655,39. I tillegg kommer 
skolestartkampanjen der utgiftene er regnskapsført på andre poster (24 og 25).  
 
Utgifter knyttet til drift av det nordiske foreldresamarbeidet, kr. 36.003,43 inngår i 
summen.  
 
23 Reiser 
Posten dekker bl.a. reise og opphold for medlemmene av FUG og sekretariatet til 
utvalgsmøter, møter med samarbeidsparter og myndigheter. Som nevnt under post 
17 er disse møtene tiltak knyttet til FUGs rolle som rådgivende organ. Møtedager 
kobles til dialog med representanter fra KD. Når møtene legges utenom Oslo, er 
det planlagt tiltak som inkluderer lokale foreldrerepresentanter og skoleeiere.  
 
Totalt forbruk i 2010 til utvalgs-/AUmøter: 273.107,31 
 
Kr. 144.814,99 er brukt til reise- og oppholdsutgifter til bl.a. til utvalgets 
deltagelse/bidrag på ulike konferanser og deltagelse i arbeids-/referansegrupper.  
 
Utgifter til alle andre typer reiser, blant annet NOKO, regional KFU-satsing med 
mer beløper seg til kr.563.028,83 
 



 

Totalt er det kostnadsført kr. 980.951,13 på posten. 
   
24 Kontortjenester  
FUGs satsning ved skolestart var kostnadskrevende, men risikoen ved satsningen 
var godt vurdert. På grunnlag av målgruppeanalyse og undersøkelser om hvordan 
FUG bedre kan målrette informasjonen, mottok alle foreldre med barn på første 
trinn og åttende trinn materiell fra FUG - informasjon om hvordan de kan bidra til 
barns motivasjon/læring og nødvendigheten av samarbeid med skolen. Ansatte i 
skolen fikk eget materiell som et bidrag til å heve bevisstheten om hvilken ressurs 
foreldrene utgjør. Dette er i tråd med retningslinjene i Kunnskapsløftet og arbeidet 
for sosial utjevning og for kompetanseheving for alle målgrupper.  
   
Utdanningsdirektoratet bidro med finansiering av portoutgifter, kr. 180.000, i 
forbindelse med skolestartkampanjen. FUG har hatt tre sendinger til FAU, samt 
porto ved utsending av skolestartsending med mer. Utgifter til porto ble totalt kr. 
323.198,41(eksklusiv portostøtte fra Udir). 
 
FUG har fortsatt arbeidet med utvikling og revisjon av materiell som omhandler 
samarbeid mellom hjem og skole og hvordan foreldre kan bidra overfor egne 
barn, samt trykking av materiell til FAU-sendinger og skolestartsendingen. 
Kostnaden til dette ble kr. 835.027,25 
 
Utgifter til drift av FUGs nettsteder, lisenser og bankomkostninger har i 2010 
beløpt seg til  
Kr.147.131,35 
 
Totalt er det utgiftsført kr. 1.323.857,01 på post 24 
 
25 Konsulenttjenester 
FUG har brukt profesjonell hjelp til utforming av trykt materiell – et ledd i 
arbeidet med å nå frem til målgruppene. Utgifter til lay-out og tilrettelegging av 
skolestartmateriell, oversetting osv. i forbindelse med materiell og brosjyrer samt 
evaluering av skolestartkampanjen med mer beløper seg til kr. 395.906,25. FUG 
har fått utvidet mandat til og med første trinn i videregående skole og har hatt en 
konferanse som kostet kr. 24.000. FUG har også inngått en avtale med 
Snøballfilm om et filmprosjekt til en kostnad på kr.1.054.000 
 
Til videreutvikling av FUGs nettsteder, utarbeiding av ny visuell profil samt 
utvikling av kampanjeweb til skolestart er det brukt kr. 286.500 til ekstern 
konsulenthjelp   
Totalt er det kostnadsført kr.1.760.406,25 på posten. 
 



 

27 Vedlikehold/drift maskiner m.m. 
Her er regnskapsført kr. 19.361,65 hovedsakelig til reparasjon av printere. 
 
29 Drift av bygninger/lokaler 
Det er regnskapsført kr. 709.819,66, hovedsakelig til husleie (549.039,86), 
resterende skal dekke renhold, strøm, o.a.   
 
Kap. 3221 Inntekter 
Salgsinntekter er høyere enn forventet. Salgsinntekter og refusjoner utgjør totalt 
kr. 363.761 
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