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1. Innledning
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt og politisk uavhengig utvalg 
for og med foreldre til barn i barnehage. FUB ble opprettet 1.8.2010, og med-
lemmene til det første utvalget (2010 – 2014) ble oppnevnt av Kongen i Statsråd. 
I ettertid er det bestemt at Kunnskapsdepartementet (KD) skal oppnevne med-
lemmer til utvalget.
Utvalg nr. 2 startet opp 1.1.2015 og har sittet fram til 31.12.2019. Vanligvis er 
utvalgets fungeringstid fire år. Grunnet flytting av utvalgets sekretariat og kontor 
fra Oslo til Bø i Telemark høsten 2018, søkte utvalget å få utvidet sin fungeringstid 
med ett år for å bidra til helhet og stabilitet i utvalgets arbeid.

Foreldreutvalget for barnehager har i perioden 2015 – 2019 bestått av følgende 
utvalgsmedlemmer:

  Marie Skinstad-Jansen, leder, fra Moss
  Espen Agøy Hegge, nestleder, fra Trondheim
  Hege Tegler, medlem, fra Drammen
  Honoratte Muhanzi, medlem, fra Kolbotn
  Miriam Paulsen, medlem, fra Tysfjord
  Yngvar Natland, medlem, fra Tromsø
  Audun Fiskum, møtende varamedlem, fra Harran

Utvalgets mandat er å arbeide for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem 
som skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud. Dette ved å ivare-
ta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng, og ved å styrke foreldreengasje-
mentet og foreldreinnflytelsen i barnehagen gjennom informasjon og veiledning.

2. FUBs hjertesaker i utvalgsperioden
  Kvalitet i barnehagen
  Mobbing i barnehage
  Overgangen barnehage – skole

Alle barn i 
barnehage skal 
få et best mulig 
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3. Kvalitet i barnehagen

For FUB handler kvalitet i barnehagen om et godt lekemiljø 
hvor barndommens egenverdi vektlegges slik at lek, omsorg og 
uformell læring er framtredende. Barnehagen må ha et godt 
psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det 
enkelte barn. God kvalitet utvikles ved at barnehagen etablerer en 
åpen og trygg dialog med foreldrene der alle foreldre opplever å 
bli sett, hørt og inkludert. Personalet er den mest betydningsfulle 
faktoren for å sikre kvalitet i barnehagen, og de ansattes kunnskap, 
kompetanse og engasjement er avgjørende.
 

3.1. Aktuelle høringer
I perioden 2015 - 2019 har FUB gitt svar på 40 høringer. Flere av disse handler 
direkte eller indirekte om forutsetninger for god kvalitet i barnehagen. 

Blant høringene som berører dette temaet kan nevnes:

  Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om kompetanseløft (2015)
  St. melding om likestilling innen oppvekst og utdanning (2015)
  Endringer i barnehageloven (2015)
  Stortingsmelding 19: Tid for lek og læring (2016)
  Prop. 33 L (2015–2016) Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)
  Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 

(2017)
  Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)
  NOU 2016:18 Hjertespråk (2017)
  Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning,  

plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO 
mv.) (2018)

  Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging 
(2018)

  Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av  
private barnehager) (2019)

  Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen (2019)
  Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

I arbeidet med ny rammeplan var FUB en aktiv representant i referansegruppen. 
FUB understreket betydningen av den gode dialogen mellom barnehage og hjem 
og barnehagens plikt til å sørge for et godt psykososialt miljø for alle barn. FUB 
opplevde både å bli hørt og tatt til følge i flere av sine innspill, noe innholdet i ny 
rammeplan viser.

3.2. FUBs prinsippnotat om temaet
FUB har skrevet flere prinsippnotat om temaer 
som direkte handler om innholdet og kvaliteten 
på barnehagetilbudet. Med prinsippnotatene 
ønsker FUB å presisere og tydeliggjøre 
utvalgets meninger og synspunkt innenfor 
spesifikke temaer. I perioden 2015 - 2019 har 
FUB skrevet følgende prinsippnotat som tangerer 
temaet kvalitet:

  Barn med behov for ekstra støtte
  Bemanning
  Bruk av app
  Kjernetid i barnehagen
  Kommunens mulighet til å sette krav til private barnehageeiere
  Konsekvenser ved manglende betaling
  Kost og ernæring
  Kvalitet
  Nattåpne barnehager
  Språk 
  Tilvenning

Alle prinsippnotatene er lagt ut og kan leses på FUBs hjemmeside www.fubhg.no

3.3 Saker om kvalitet i pressen og media
FUB har hatt flere saker både i pressen og sosiale medier vedrørende kvalitet. 
Verdt å nevne er følgende saker:

I 2015:
  Intervju i Barnehageforum om et likeverdig mattilbud i barnehagene.
  Intervju i BT om kartlegging av barn uten foreldrenes samtykke.
  Sak i Lørdagsrevyen NRK Dagsrevyen, intervju sammen med  

kunnskapsminister Kristin Halvorsen, om kvalitet.
  Intervju om de store forskjeller i kommunenes ressursbruk på 

 barnehagefeltet.
  Intervju i Romerikets Blad om foreldres klager på bruk av planleggingsdager.
  Intervju i Moss Dagblad om nedleggelse av kommunale barnehager for å øke 

antall private.
  Intervju og dialog i TV2 Nyhetskanalen om ”ekstra betaling” (”alle har vel en 

femtilapp”).
  Innslag i TV2 God Morgen om småbarn og skjermbruk. Sammen med Senter 

for IKT og utvalgslederens datter Vårin.

God kvalitet utvikles 
ved at barnehagen 

etablerer en åpen og 
trygg dialog med

 foreldrene
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I 2016:
  Intervju i P4 om sikkerhet i barnehagen.
  På direkten i Her & Nå om inneklima og  

tilsynsmyndighet.
  Intervju i Adressa om sikkerhet.
  Intervju på direkten i Dagsnytt og P2s nyhetsmorgen 

om kartlegging av barnehagebarn.
  Intervju på NRK Hordaland om overgrepssak i  

barnehage.
  Leserinnlegg om Stortingsmeldingen om barnehagen.

  Intervju i Moss Dagblad om FUBs syn på bemanning.
  Intervju i Dagsavisen om dokumentasjon av barnehagebarn.
  Intervju av NRK Østlandssendingen om barneulykker.
  Reportasje i TV2-nyhetene om tilvenning. Sammen med kunnskapsministeren.
  Intervju i Kvinner & klær om kjøpepress til jul.

I 2017:
  Intervju på NRK Sápmi og nrk.no om foreldrenettverk og samisk foreldrekonferanse.
  Leserinnlegg i samarbeid med FUG om personvern og bruk av bilder av barn på 

nett. På trykk i 15 aviser.
  Intervjuet av NRK Sápmi i forkant av foreldrekonferanse.
  Felles leserinnlegg med FUG. Det koster å gi et dårlig tilbud, trykket i 10 aviser.
  Intervju i barnehage.no og Utdanningsnytt om ny rammeplan for barnehagen.
  Intervju av barnehage.no om reaksjon på forslag til ny bemanningsnorm.
  Intervju av utdanningsnytt.no og P4 om FUBs halvårstall.
  Intervju og gjest hos P4 Frokost om tilvenning i barnehagen.

I 2018:
  Nyttårsintervju med FUB-leder i barnehage.no om bl.a. bemanning, 

pedagognorm og mobbing.
  Fagpressenytt tok inn FUBs pressemelding om henvendelser 2017 – mye om kvalitet.
  Intervju i barnehage.no om hvordan velge riktig barnehage.
  Intervju i VG-klubben om hvordan velge riktig barnehage.
  Reportasjer i Utdanningsnytt og barnehage.no fra Kulturparken FUS barnehage  

ifb. Barnehagedagen 2018 og tema: “La meg skape”.
  Intervju i Utdanningsnytt om forslaget fra ekspertgruppen for spesial- 

undervisning. Barnehage.no gjenga FUBs innspill om bemanning i hele  
åpningstiden etter Stortingshøring. 

  Intervju på direkten i P4 om kvinnedominans i barnehagene.
  Foreldre og Barn med 5 sider reportasje om tilvenning til barnehagen med  

FUBs tips i ramme.
  Kvinner og Klær-intervju om foreldresamarbeid.
  Klassekampen-intervju om kosthold i barnehagen.
  FUBs pressemelding om Statsbudsjettet forslag om gratis kjernetid for 2-åringer 

brukt i sin helhet med bilde i Utdanningsnytt.
  Intervju i Utdanningsnytt om Foreldreundersøkelsens kvalitet.

I 2019:
  Direkte i studio TV2 God morgen om sikkerhet i barnehagen etter ulykken i 

Bergen (sovevakter).
  Intervju i Dagbladet om sikkerhet og sovevakter i barnehagen.
  Intervju i Dagsavisen Fremtiden om bruk av i Pad i barnehagen.
  Intervju i Moss Avis, Enebakk Avis og Rakkestad Avis om våre ni tips for  

tilvenning.
  Intervju i Plusstid.no om valg av barnehage.
  Intervju i Utdanningsnytt om varsling i barnehagen og FUBs nye varslingsplakat.
  P4-intervju om kosthold i barnehagen.
  Intervju i Fagspressenytt og barnehage.no om lovforslaget til endring i  

barnehageloven vedrørende betaling og økonomiske rammer.
  Leserinnlegg, i anledning kommunevalget om bemanning og foreldresamarbeid 

i Moss Avis, Adressa, Fosnafolket, Trønderavisa og Laagendalsposten.

3.4. FUBs konferanse om temaet
FUB har vært opptatt av å synliggjøre sine standpunkt på forskjellige måter og på 
ulike arenaer. Årlig har FUB arrangert fagkonferanser der både foreldre og barne-
hageansatte har vært målgruppen. I 2016 arrangerte FUB regionale konferanser i 
byene Bergen, Kristiansand og Tromsø med tittelen Gode barnehager for alle barn? 
Målet med konferansen var nettopp å sette søkelyset på kvalitetsforskjellen på  
norske barnehagene og hva dette betyr for barna. FUB har hele tiden vært opptatt 
av at alle barn skal få et likeverdig og kvalitativt godt barnehagetilbud. FUB mener 
det først kan bli en realitet om det blir vedtatt nasjonale normer for bemanning og 
økt pedagogtetthet. 

I 2017 var FUB og FUG medarrangører til en samisk foreldrekonferanse i samarbeid 
med Samisk foreldrenettverk og Senter for samiske studier, UiT i Trondheim. 
Målgruppen var samiske foreldre og ansatte i barnehage og skole. Konferansen 
ønsket å motivere til foreldreengasjement og styrke medvirkning og godt samarbeid 
i barnehage og skole gjennom forskningsformidling, informasjon om rettigheter og 
deling av god praksis:
  kunnskap om godt hjem-barnehage/skole-samarbeid
  kunnskap om samisk innhold i skolen og barnehagens rammeplan
  deling av god praksis

Den største saken på konferansen handlet om barnas muligheter til å få et  
barnehage- og skoletilbud som ivaretar samisk språk og kultur.

I 2019 arrangerte FUB en nasjonal foreldrekonferanse om temaet Bemanning i 
barnehagen på Gardermoen. Målet for konferansen var å belyse den betydning 
mange nok ansatte med høy kompetanse har for alle barnehagebarns pedagogiske 
tilbud generelt, og for hvert barns trivsel, utvikling og læring spesielt.

Årlig har FUB arrangert 
fagkonferanser hvor 

både foreldre og 
barnehageansatte har 

vært målgruppen
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4. Mobbing i barnehagen

Mobbing kan starte allerede i barnehagen. For å forebygge, 
avdekke og stoppe mobbing blant barnehagebarn, kreves det 
tidlig innsats og systematisk arbeid.

De voksne må:
  være sammen med barna slik at mobbing oppdages.
  være nær nok til å se og høre.
  være aktive, varme og engasjerte og bry seg.
  ha kompetanse til å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

FUB mener alle barnehager skal ha en strategi for hvordan avdekke, stoppe og 
forebygge mobbing, utestengelse og plaging av barn. De ansatte må også ha 
kompetanse på hvordan de kan legge til rette for vennskap mellom barna. FUB 
satte temaet på dagsorden allerede i 2012, og var gjennom høringsuttalelser, 
artikler og foredrag en pådriver for å få emnet belyst og satt på dagsorden av alle 
barnehageeiere. Fem år senere var mobbetematikken i barnehagen nedfelt både 
i den nasjonale Rammeplan for barnehagen og blitt et nasjonalt innsatsområde 
gjennom Partnerskap mot mobbing (PMM). Foreldrenes betydning i 
arbeidet mot mobbing er også et viktig satsingsområde i PMM. 

Kunnskapsdepartementet har dessuten sendt ut på høring et lovforslag om et 
godt barnehagemiljø, høringsfristen er satt til 13.11.2019.

4.1. Aktuelle høringer
  NOU 2015:2 ”Å høre til”. 
 NOU tok primært for seg satsingen på arbeidet med et godt psykososialt  

miljø for elever i skolen. Barnehagefeltet ble utelatt. I FUBs høringssvar ble 
det understreket at mobbing starter i barnehagen, og det forebyggende 
arbeidet må settes inn fra barna er små. I tillegg understreket FUB i hørings- 
svaret behovet for økt kompetanse i barnehagesektoren for hvordan avdekke, 
stoppe og forebygge mobbing. Også i denne saken opplever FUB å ha bli 
hørt. Den nye rammeplan for barnehagen tydeliggjør dette i sitt innhold om 
temaet. FUB er meget godt fornøyd med at Kunnskapsdepartementet i den 
nye rammeplanen understreker forpliktelsen barnehageeier har til å  
forebygge og stoppe mobbing.

  Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017).
  Høring: Forslag til endringer i barnehageloven (Innføring av lovregler om 

barnehagemiljø, internkontroll mm.) (2019)

4.2. FUBs prinsippnotat om temaet 
FUB har skrevet ett prinsippnotat om temaet:
  Inkludering i barnehagen.

4.3. Saker om mobbing i pressen og media:
FUB har hatt flere saker både i pressen og de 
sosiale media som har handlet om mobbing. 
Verdt å nevne er følgende saker:

I 2015:
  Intervju og reportasje i Dagbladets Magasin om  

mobbing av barn i barnehage.
  Intervju ved NTB om mobbing i barnehagen og  

diverse henvendelser til FUB fra bekymrede foreldre.
  Reportasje på TV2 Nyhetskanal, sammen med  

kunnskapsministeren, på bakgrunn av mobberapporten.

I 2016:
  Intervju i stor nettsak om mobbing og verdien av de voksnes kompetanse.
  Bred riksdekning av FUBs sak om at antall henvendelser om mobbing er  

tredoblet, samt intervju ved Østlandssendingen.

I 2017:
  Intervju ved Dagsavisen om både mobbing og bemanning.

I 2018:
  Nyttårsintervju med FUB-ledern i barnehage.no om blant annet mobbing.
  Henvendelser til FUB i 2017 om blant annet mobbing i Fagpressenytt.
  Stort intervju i Romerikes Blad om mobbing i barnehagen.
  Intervju i VG Familieklubben om at voksne kan bidra til mobbing i barnehagen.
  Felles kronikk i Dagsavisen om behovet for en mobbelov for barnehagen med 

Redd Barna og alle mobbeombudene.
  Intervju i barnehage.no om mobbehenvendelsene til FUB.
  Intervju i barnehage.no om mobbing i barnehagen etter PMM-seminar under 

Arendalsuka.

I 2019: 
  TV2 God Morgen hadde FUBs tall på mobbehenvendelser på tekstplakat i sending.
  Nyttårsintervju i barnehage.no om bl.a mobbing i barnehagen.
  Intervju i Utdanningsnytt om regjeringens forslag til ny “mobbelov” i barnehagene.
  Intervju i barnehage.no om regjeringens forslag til ny “mobbelov” i barnehagene.

4.4 Konferanse om temaet
Høsten 2017 arrangerte FUB en nasjonal konferanse i samarbeid med barnehage-
aktørene i Partnerskapet mot mobbing. Konferansen fikk tittelen: Kunsten å møte 
en bjørn - om inkludering i barnehagen. Målsettingen med konferansen var å belyse 
utenforskap blant barnehagebarn, hvordan dette kan oppstå og hvilket ansvar de 
ansatte i barnehagen har for å forhindre ekskludering og ensomhet blant barn.

Alle barnehager skal 
ha en strategi for 
hvordan avdekke, 

stoppe og forebygge 
mobbing
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5. Overganger

Alle overganger for barn er sårbare, også overgangen fra barne-
hage til skole. Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn 
kan møte begge institusjonene med nysgjerrighet og tillit til egne 
forutsetninger. Overganger er en naturlig del av livet, også for små 
barn. Det er viktig å markere overgangen, at den er trygg, 
forutsigbar og planlagt.

5.1. Aktuelle høringer
  Stortingsmelding 19: Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen 

(2016). FUB understreket bl.a. at samarbeid mellom barnehage - foreldre  
– skole må vektlegges i mye større grad for å få en god overgang,  
og at FUB spesielt er opptatt av at barns sosiale kompetanse og evne  
til selvregulering er god før skolestart.

  Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017).
  Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, 

plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO 
mv.) (2018).

5.2. Prinsippnotat
FUB har ikke skrevet et prinsippnotat om temaet, men i samarbeid med FUG 
utarbeidet brosjyren “Overgang fra barnehage til skole og SFO (2019)

5.3. Saker om overganger i pressen og media
FUB har hatt flere saker både i pressen og sosiale media som har handlet om 
overganger. Verdt å nevne er følgende saker:

I 2015:
  Intervju i Barnehage.no om sjekkliste for foreldre før frist til  

barnehagesøknad.
  Nett- og distriktssending av NRK Østfold om Isaks første skoledag.
  Intervju i Hjem & skole om forventinger til skolestart.

I 2017:
  Intervju i Aftenposten Riks om overgang barnehage – skole.

I 2018: 
  Intervju i VG Familieklubben om overganger.

I 2019: 
  Intervju i VG Familieklubben om overganger.

5.4. FUBs konferanse om temaet
Har ikke hatt en egen konferanse om dette temaet.

Barnehage og skole 
har et felles ansvar for at 

barn kan møte begge 
institusjonene med 

nysgjerrighet og tillit til 
egne forutsetninger
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6. Samarbeidspartnere
6.1. Hvem har FUB samarbeidet med?
  Barne-, familie og ungdomsdirektoratet (Bufdir) 
  Barneombudet
  Fagforbundet
  Fremmedspråksenteret
  Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
  Helsedirektoratet
  Høgskolen i Oslo og Akershus
  Kunnskapsdepartementet
  Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
  Partnerskap mot mobbing (PMM)
  Redd Barna
  Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  Sametinget 
  Trygg Trafikk
  Universitetet i Agder (UiA)
  Utdanningsdirektoratet (Udir)
  Utdanningsforbundet

6.2. Hva har FUB fått til sammen med sine samarbeidspartnere?

Barne-, familie og ungdomsdirektoratet (Bufdir)
Bufdir har vært en relevant samarbeidspartner for FUB. I de årlige samarbeidsmøtene  
har vi både vært invitert til å mene og komme med forslag til aktiviteter i samarbeid 
med direktoratet. Under et av disse møtene ble konflikter mellom foreldre i brudd 
diskutert. Bufdir mente å se en usikkerhet og manglende kompetanse hos ansatte i 
barnehager og skoler i møte med barn og foreldre der foreldrene er i samlivsbrudd. 
På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeidet FUB og Bufdir en “veileder” for  
barnehageansatte om utfordringer i foreldresamarbeidet ved brudd. Heftet ”Barn 
og brudd” er resultat av dette samarbeidet. I tillegg har FUB:
  Deltatt i referansegruppen til foreldreveilederen på nett og kommet med innspill 

i prosessen.
  Deltatt i Bufdirs faglige råd for foreldrestøtte.

Barneombudet
FUB og Barneombudet har hatt jevnlig kontakt og dialogmøter og samarbeidet om 
presseutspill der organisasjonene har hatt sammenfallende meninger. FUB har også 
innhentet råd fra ombudet i enkelte saker.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet
Sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet har FUB stått ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring av den årlige nasjonale Barnehagedagen.  
Områdene som har vært tematisert i utvalgets periode har vært:
  2015: “Vi vil ut!” Markering med Kronprinsessen i Geitmyra matkultursenter.
  2016: “Les høyt for oss!” Markering med kunnskapsministeren i Fritjofsveien 

barnehage, Oslo.
 

  2017: “Vi vil leke!” Markering med Oslos ordfører i Kværnerdalen barnehage, 
Oslo.

  2018: “La meg skape!” Markering i sosiale medier.
  2019: “Jeg lurer på …!” Markering i sosiale medier.

For øvrig har FUB sammen med FUG faste halvårlige dialogmøter med politisk ledel-
se i Utdanningsforbundet.

Fremmedspråksenteret
I 2015 hadde FUB ferdig brosjyren: “Lek med fremmedspråk i barnehagen”, 
et samarbeid med Fremmedspråksenteret.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
FUB og FUG har hatt en del kontakt i utvalgsperioden. Høsten 2015 arrangerte FUB 
og FUG i fellesskap en foreldrekonferanse på Gardermoen med temaet: “Gode  
relasjoner rundt barnet”, og har sammen utarbeidet flyeren: “Overgang fra barne- 
hage til skole og SFO”, hvor utvalgene ønsker å gi gode råd fra foreldre til foreldre.

Helsedirektoratet
Referansegruppe for revidering av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Deltagelse i referansegruppen for forskningsprosjektene Blikk for barn og GoBan 
(Gode barnehager for barn i Norge).

Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet og FUB gjennomfører halvårlig dialogsamtaler med 
politisk ledelse. I tillegg har FUB deltatt i følgende:

  Deltatt i referansegruppe til arbeidet med Rammeplan for barnehagen.
  Gitt innspill til arbeidet med å lovregulere barnehagemiljøet.
  Deltatt i referansegruppe om Stortingsmelding om tidlig innsats og inkludering.
  Deltatt på innspillsmøter til Stoltenbergutvalgets arbeid med deres NOU om 

kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

Partnerskapet mot mobbing (PMM)
I det nasjonale Partnerskapet mot mobbing, har FUB deltatt aktivt for å løfte mobbe-
problematikken og å arbeide fram nasjonale og lokale tiltak for å avdekke og stoppe 
mobbing blant barn og unge. FUB har markert seg tydelig i partnerskapsarbeidet og 
vært uredd i forhold til å påta seg arbeids- og ansvarsoppgaver. Dette har ført til at 
FUB har vært godt profilert i fellesskapets arbeider, blitt lyttet til og tatt med på råd 
og har fått anledning til å påvirke arbeidet i Partnerskapet.
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Dette er blant sakene FUB har arbeidet med i PMM:
  Barnehagearrangement under Arendalsuka 2017.
  Barnehagearrangement med debatt under Arendalsuka 2018.
  Deltakelse på stand under Arendalsuka 2019.
  Fått med betydningen av foreldrenes rolle i satsingsarbeidet mot mobbing.
  Foredrag om mobbing i barnehager for ulike fylkesmenn.
  Foredrag om mobbing for ulike kommuner og enkeltbarnehager i landet.

Redd Barna
NEMIO: nettverksgruppe om temaet barn og unges rett til bestemmelse i  
barnehage og skole.
Deltagelse i referansegruppe for undervisningsfilmer om mobbing i  
barnehagen - foreldre som rollemodeller

Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Deltagelse i referansegruppen i forskningsarbeidet “Trygg før tre.”

Sametinget
Sametinget er en fast samarbeidspart med FUB, bl.a. oppnevner Sametinget 
foreldrerepresentant til utvalget hver gang det settes sammen et nytt utvalg.  
FUB har jevnlig dialog med Sametinget, og begge parter informerer og orienterer 
hverandre om relevante saker.

Trygg Trafikk
FUB har hatt mangeårig kontakt og samarbeid med Trygg Trafikk. I perioden 
2015-19 har FUB samarbeidet med Trygg Trafikk om prosjektet Barnehagen på 
tur. Organisasjonene Trygg Trafikk, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk
aktivitet, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Utdanningsdirektoratet har 
utviklet en serie på syv filmer: Barnehagen er på tur. Ferdsel i natur og nærmiljø 
gjennom turer med barnehagen er en pedagogisk arena der alle fagområdene i 
rammeplanen kan integreres. Syv filmer, en for hvert fagområde, vil gi barnehage-
personalet ideer og inspirasjon i dette arbeidet. Barnehagene kan bruke filmene 
som utgangspunkt for å reflektere over og teste ut hvordan ulike deler 
av rammeplanen kan integreres når de er på tur, også trafikkopplæring kan 
integreres som en viktig del. FUB har sittet i styringsgruppa og arbeidsgruppa 
for dette prosjektet, og har bidratt til at foreldresamarbeid er blitt satt fokus på. 
Filmene er forventet ferdige høsten 2020.

Universitetet i Agder (UiA)
I 2013 startet Universitetet i Agder et samarbeid med Sørlandet sykehus, Kristiansand 
kommune og FUB om prosjektet: “Hele barnet, hele løpet. Mobbing i barnehagen”. 
FUB sikret foreldrestemmen i prosjektet. Forskningsarbeidet ble avsluttet høsten 
2015 og oppsummert i rapporten med samme navn som prosjektet. I etterkant av 
prosjektet ble det startet utprøving av et dialogverktøy til bruk i barnehager for  
samarbeid mellom foreldre og barnehage i arbeidet mot mobbing. FUB deltok på 
flere av foreldremøtene der modellen ble utprøvd.

Utdanningsdirektoratet
  Deltagelse i Råd for likeverdig utdannelse (URLU)
  Deltagelse i referansegruppe for Ekspertgruppen for barn og unge med 

behov for særskilt tilrettelegging
  Deltagelse i referansegruppe for implementering av rammeplan og  

implementering av kompetansestrategien
  Deltagelse i referansegruppe for Kvalitet i barnehagen (KIB)
  Deltagelse i referansegruppe for Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i 

skoler og barnehage

7. Materiell FUB har utarbeidet i 
perioden 2015 - 2019:
  Lek med fremmedspråk i barnehagen 
  Å fremme felles interesser til barnets beste
  Barn og brudd
  Fargeleggingsboken
  Plakat om varsling
  Overgang barnehage – skole og SFO i samarbeid med FUG

Dokumentene kan 
lastes ned på 

www.fubhg.no
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