
 
 
  
 
          

Årsmelding FUB 2011 
 
 
Del I Innledning 
 
Forord 
 
Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. 
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 hatt et aktivt år med høy aktivitet på mange fronter. Arbeidet med å 
besøke alle fylkene og aktuelle samarbeidspartnere har fortsatt. Høsten 2011 ble 
høgskolene spesielt prioritert med tanke på at FUB ønsket å snakke om 
foreldresamarbeid for førskolelærerstudentene. Det er avholdt fem utvalgsmøter 
hvorav ett i Tromsø med studiebesøk både i barnehage og på 
førskolelærerutdanningen. FUB har utført spørreundersøkelse til alle landets 
barnehager om konsekvenser av overgang til rammefinansiering, sendt brev til alle 
landets foreldre og den politiske ledelsen for alle partier i alle kommuner, sendt ut 
informasjonsmateriell om FUB til samarbeidspartnere og alle barnehager og foreldre, 
og arrangert foreldrekonferanse for 140 personer på Gardermoen. Ressursheftet om 
samarbeid hjem – barnehage som FUB har skrevet på oppdrag fra departementet, 
ble ferdigstilt i november.  
 
Det har også vært et år med mange medieutspill, mye reisevirksomhet og stor økning 
i antall henvendelser fra foreldre og andre. Henvendelser fra foreldre fikk en markant 
økning etter FUBs utsendelse av informasjonsbrosjyrer høsten 2011. 
 
Del II  
FUBs virksomhet 2011  
 
Rolle og ansvar 

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 henhold til tildelingsbrevet fra departementet har FUB 5 resultatmål for 2011: 
 

1. I sin rolle som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet, bidra 
aktivt med synspunkter på aktuelle saker 

 
FUB har ved flere anledninger bidratt med synspunkter i aktuelle saker til 
departementet: 
 

- NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst (Brenna-utvalget). Høringsfrist 31. 
Januar 2011. 

- Barnehagelovutvalget (tidl. Brustadutvalget som nå ledes av Kjell-Erik Øie). 
FUB gav våren 2011 to skriftlige høringer og har vært invitert til utvalget for å 
informere om sitt arbeid. 

- FUB møtte Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i april. FUB redegjorde for 
sine saker og ble også spurt om sitt syn i flere saker. 

- Brev fra Kunnskapsministeren 3.6.2011 om synspunkter vedr. reklame i 
barnehagen 

- Spørsmål fra Ekspertutvalget vedr. språkkartlegging til referansegruppen der 
FUB v/ Lena Jensen er en av deltakerne. Tilbakemeldinger sendt 21. juni 
2011. 

- Invitasjon til deltakelse på 9. Nettverksmøte om barnehager i OECD – tema 
foreldreinvolvering og lokalsamfunninvolvering (3.) 4. – 5. juli 2011 i Paris. 
Leder for utvalget Lena Jensen deltok. 

- Invitasjon til høring på forslag til endringer i tildelingskriteriene for tilskudd til 
samiske barnehager. Høringsfrist 9.9.2011. 

- Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning. 
Frist for innspill 30.9.2011. 

- Statsbudsjettet 2012. FUB deltok på den muntlige høringen i Familie- og 
kulturkomiteen og gav skriftlig høringsinnspill også til Finanskomiteen 

- FUB har deltatt på Nasjonalt barnehageforum 9. mai og 7. november 2011 
- FUB har hatt to dialogmøter med politisk ledelse  

 
 

2. Gjennom informasjon og veiledning, bidra til å styrke kompetansen til 
ansatte i barnehager, foreldre (og særlig foreldretillitsvalgte) og 
kommuner om samarbeidet mellom barnehage og hjem 

 
- FUB har i året som er gått hatt et økende antall henvendelser. Sekretariatet 

har i året som har gått hatt 52 henvendelser på telefon og 72 på E-post. De 
fleste henvendelsene har vært i høsthalvåret.  

- 4. april åpnet FUB egen netteside; www.fubhg.no 
- I forbindelse med valget satte FUB barnehagesaker på dagsorden ved å 

sende ut brev til alle landets barnehageforeldre og ledere for de politiske 
partiene i alle kommuner. 



- For å få innblikk i den økonomiske situasjonen i den enkelte barnehage, ble 
det i august sendt ut en survey-undersøkelse om konsekvensene for 
rammefinansieringen av barnehagene. Resultatet av undersøkelsen viste at 
halvparten av barnehagene opplevde kostnadskutt etter at det øremerkede 
tilskuddet ble erstattet av rammefinansiering. 

- I august ble det i posten sendt informasjonsbrosjyrer og postkort om FUB til 
alle landets foreldre via barnehagene. 

- I november arrangerte FUB sin første foreldrekonferanse for 140 personer på 
Gardermoen. Alle de 120 deltakerne hadde tillitsverv i barnehagen. 

- FUB har ved flere anledninger vært i kommuner og holdt foredrag om å starte 
opp lokale foreldreutvalg. 

- FUB har holdt foredrag og kurs for ansatte i barnehagene om betydningen av 
samarbeid hjem – barnehage. 

- FUB har holdt foredrag for foreldre med barn i barnehage om FUB og om 
temaet samarbeid hjem – barnehage. 

- FUBs nettside oppdateres stadig og her legges det ut relevant informasjon om 
barnehage. 

- I november lanserte FUB sitt ressurshefte om samarbeidet mellom hjem og 
barnehage. Heftet sendes i første omgang ut til kommuner, fylker og til 
barnehager på etterspørsel. Videre distribusjon vil avklares med 
departementet. 

- FUB har utarbeidet et ”Kvalitetsdokument” som inneholder FUBs syn på 
kvalitet i batnehagen. 

- I november opprettet FUB en facebookprofil. 
- FUB har også utarbeidet et nyhetsbrev og det første vil bli sendt ut i januar 

2012. 
 

 
 

2. Medvirke til at foreldre, uavhengig av bakgrunn, engasjerer seg i 
samarbeidet mellom barnehage og hjem 

 
Høsten 2010 fikk FUB i oppdrag av kunnskapsdepartementet å skrive et ressurshefte 
om samarbeid hjem – barnehage. Heftet henvender seg både til 
barnehagepersonalet og foreldrene. NAFO har i tilblivelsesprosessen med heftet 
vært med og kvalitetssikret at begrepet ”alle foreldre” i heftet omfatter foreldre med 
annen kulturell og religiøs bakgrunn enn norsk.  
 
I 2012 vil oversettelser av materiell og nettside bli prioritert. Hvilke språk det skal 
oversettes til vil bli avklart etter undersøkelser om behov. 
 

 
3. Sørge for å bli kjent hos relevante aktører 

 
FUB har i året som er gått utvidet vårt samarbeid med relevante aktører. 
 
FUB har tatt kontakt og hatt møter med følgende relevante samarbeidsparter: 

• Sametinget 
• Fylkesmannen i Aust-Agder 



• Fylkesmannen i Vest-Agder 
• Fylkesmannen i Rogaland 
• Fylkesmannen i Hordaland 
• Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
• Fylkesmannen i Telemark 
• Fylkesmannen i Vestfold 
• Fylkesmannen i Buskerud 
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
• Fylkesmannen i Østfold 
• Fylkesmannen i Hedmark 
• Fylkesmannen i Oppland 
• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
• Fylkesmannen i Finnmark 
• KS 
• Private Barnehagers Landsforbund (PBL) 
• Dr. Mauds Minne – Høgskole for førskolelærerutdanning 
• Høgskolen i Oslo og Akershus 
• Høgskolen i Nesna 
• Høgskolen i Østfold 
• Høgskolen i Hedmark 
• Universitetet i Stavanger 
• Universitetet i Tromsø  
• Utdanningsforbundet 
• Fagforbundet 
• Delta 
• Lederne 
• Buf-dir 
• Barneombudet 
• Voksne for barn 
• Unicef 
• Trygg Trafikk 
• FUS 
• Kanvas 
• Læringsverkstedet 
• Vifo-barnehagene 
• NAFO 
• Prosjektet ”Være sammen” 

Når det gjelder prosjektet ”Være sammen”, Utdanningsforbundet, Trygg Trafikk, Buf-
dir og Unicef har FUB hatt et tettere samarbeid som innebærer flere møtepunkt.  
Høsten 2011 tok FUB kontakt med Høgskolene for å holde foredrag for studentene. 

FUB har også holdt foredrag ved større barnehagekonferanser i Trondheim, 
Kristiansund og Oslo 
 
 
 



4. Ta initiativ til å delta i relevante arbeids- og referansegrupper, og ved 
behov, ta initiativ til opprettelse av nye grupper. 

 
I 2011 deltok FUB i flere arbeids- og referansegrupper: 

- Rammeplanen for førskolelærerutdannelsen.  
Leder i FUB, Lena Jensen, er medlem av Rammplanutvalget. 

- Arbeidsgruppen om ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid for 
Rammeplanutvalget for førskolelærerutdannelsen.  
Representant for FUB har vært rådgiver Lou Cathrin Norreen. 

- Ekspertutvalget som har vurdert verktøy for språkkartlegging i barnehagen. 
Leder, Lena Jensen er medlem i referansegruppen. 

- Arbeidsgruppe for utarbeidelse av brosjyre om overgang barnehage – skole 
mellom Utdanningsforbundet, FUB og FUG.  
Rådgiver Åse-Berit Hoffart har representert FUB. 

- Arbeidsgruppe for manifest mot mobbing.  
Representant for FUB er utvalgsmedlem Hege Oftedal. Stedfortreder er 
rådgiver Lou Cathrin Norreen 

- Gruppe for evaluering av gratis barnehagetilbud til 5-åringer.  
Representant for FUB er utvalgsmedlem Hege Oftedal. 

- Referansegruppe til arbeidet Kompetanse 2020.  
Representant for FUB er utvalgsmedlem Dagfinn Bell. Stedfortreder er 
rådgiver Åse-Berit Hoffart  

 

 
 
 
 
Oppsummering 
 
FUB har nå vært i funksjon sitt første hele arbeidsår.  
Utvalget har kommet godt i gang med sitt arbeid. FUB har i mange og ulike 
sammenhenger markert sine meninger, både i media og i forbindelse med høringer.  
Det har vært arbeidet bredt for å nå ut til målgruppene nevnt i tildelingsbrevet. FUB 
har dette året hatt som siktemål å bli kjent for alle foreldre og barnehager i Norge. For 
å oppnå dette har FUB informert via mange kanaler slik som nettside, postsendinger 
og survey samt at FUB arrangerte nasjonal foreldrekonferanse mot slutten av året. 
Den brede aktiviteten har ført til en stor økning i antall henvendelser.  
Et hovedarbeidsområde framover er å bistå barnehagene og kommunene med å 
etablere lokale foreldreutvalg.   
Aktiviteten i utvalget samsvarer godt med resultatmålene for 2011.  
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