
FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG (RADA RODZICÓW I KOMISJA 
DS. WSPÓŁPRACY) W PRZEDSZKOLU

Promować wspólny interes 
dla dobra dziecka

Głos rodziców ma 
być słyszalny
w sprawach 
przedszkola

Broszura o tym, jak zarządca może 
stworzyć rodzicom warunki do 
aktywności i zaangażowania w sprawy 
przedszkola
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Ustawodawstwo 
Współpraca pomiędzy domem a przedszkolem ujęta jest w ustawie 
o przedszkolach (barnehageloven):

§ 1: CEL USTAWY
„Przedszkole, we współpracy i w porozumieniu z domem, ma dbać o 
potrzeby dziecka w zakresie opieki i zabawy oraz promować kształcenie 
i wychowanie będące podstawą do wszechstronnego rozwoju.”

§ 4: RADA RODZICÓW ORAZ KOMITET DS. WSPÓŁPRACY
„Aby zapewnić współpracę z domem rodzinnym dzieci, w każdym 
przedszkolu ma działać rada rodziców i komitet ds. współpracy.”

„Właściciel przedszkola ma zadbać o to, aby sprawy dużej 
wagi były przedkładane radzie rodziców i komitetowi do spraw 
współpracy.”

„Istotnym jest, żeby istniało forum, w ramach którego rodzice 
mogą się spotykać i wymieniać poglądy oraz dyskutować na temat 
przedszkola.”

Rada rodziców ma za zadanie:
• Promować wspólny interes
• Przyczyniać się do tego, aby współpraca pomiędzy przedszkolem 

a grupą rodziców stwarzała przyjazne środowisko przedszkolne
• Wybierać reprezentantów do komitetu ds. współpracy

Komitet ds. współpracy ma za zadanie:
• Składać się w równym stopniu z rodziców, personelu i z właściciela
• Być organem doradczym, zapewniającym kontakt i koordynację 

działań

Zalecenia FUB
Na czym polega odpowiedzialność zarządcy, jeśli chodzi o 
radę rodziców oraz komitet ds. współpracy:
• Podejmuje inicjatywę zwoływania spotkań i prowadzi 

współpracę
• Informuje o aktualnych sprawach
• Przygotowuje kwestie praktyczne
• Regularnie organizujespotkania punktów kontaktowych
• Przyjmuje i przekazuje dalej sugestie rodziców

Ważne 
sprawy należy 
przedkładać 
rodzicom
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Właściwa informacja
Rozpoczęcie uczęszczania do przedszkola to duża zmiana, tak dla rodziców jak 
i dzieci i rodzice z oczywistych względów w początkowym okresie skupiają się 
głównie na swoim dziecku.Aby rodzice stali się równorzędnym i aktywnym partne-
rem we współpracy z przedszkolem, rodzice muszą zostać,od samego początku 
uczęszczania dziecka do przedszkola, w odpowiedni sposób poinformowani na 
temat swoich praw i zakresu odpowiedzialności w radzie rodziców i komitecie ds. 
współpracy (SU).
      FUB zaleca utworzenie komisji roboczej rodziców (foreldrenes 
arbeidsutvalg) (FAU) dla rodziców, którzy zostaną wybrani, jako reprezentanci do 
rady rodziców.FAU może być zarówno głosem rodziców jak i inicjatorem działań 
w ich interesie oraz celem realizacji ich pomysłów.

Właściwe ramy
Właściwe ramy pracy w ramach FAU i komitetu ds. współpracy są warunkiem 
koniecznym zachęcającym do aktywności i zaangażowania.Poniżej kilka propo-
zycji, które mogą nadać pracy strukturę:

• Statut rady rodziców i komitetu ds. współpracy
• Koło roczne z listą stałych spraw
• Plan spotkań na cały rok ustala się na pierwszym spotkaniu
• Procedury wyborcze o sprawdzonej jakości:Procedury dotyczące tego, kogo 

się wybierai w jaki sposób,na przykład, że nowi rodzice muszą się zapoznać 
z przedszkolem zanim zostaną wybrani lub najpierw wybierani są na zas-
tępców reprezentantów.

• Posiedzenia:Gdzie, Jak, Jak często, z kim.
• Warto się zastanowić, żeby skład na różnych forach był zróżnicowany, na 

przykład, jeśli chodzi o interes, pochodzenie, przynależność, miejsce za-
mieszkania i doświadczenie rodziców dzieci przedszkolnych.

• Zadania w ramach FAU możesz organizować w różnych grupach rodziców 
tak, aby praca nad organizacją prac społecznych i zajęć, podzielona była na 
większą liczbę osób

• Zasady spotkań
• Droga procedowania spraw:

Rada rodzi ców > FAU > komitet do spraw współpracy > Właściciel

 W przedszkolach gminnych: administracja > zarząd polityczny
 W przedszkolach prywatnych: Właściciel/spółka/organizacja

Stwórz właściwe podstawy do współpracy, tworząc właściwe środowisko 
współpracy poprzez otwartość i wzajemne zaufanie.Stwórz właściwe procedury 
rozpatrywania spraw i skarg.
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Statut
Rada rodziców w przedszkolu Vilberg i gminie Eidsvoll opraco-
wała statut i roczne koło spraw, aby zorganizować sobie pracę:

§ 1 - RADA RODZICÓW
Wszyscy rodzice, którzy mają dziecko w przedszkolu, są członkami 
rady rodziców. Rada rodziców ma pracować nad tworzeniem 
właściwej współpracy między domem a przedszkolem oraz stwarzać 
warunki do dobrego samopoczucia i pozytywnego rozwoju dzieci.

§ 2 – KOMISJA ROBOCZA RADY RODZICÓW (FAU)
Komisja robocza rady rodziców (FAU) jest komisją roboczą wybraną 
przez radę rodziców i jest ona organem wykonawczym rady rodziców.
FAU jest łącznikiem między rodzicami a przedszkolem.FAU ma 
zapewnić rzeczywisty współudział rodziców oraz jest współodpowied-
zialna za bezpieczne i właściwe środowisko nauczania dzieci.

§ 3 - WYBORY I UKONSTYTUOWANIE SIĘ
Wybór nowego komitetu FAU odbywa się na spotkaniu rodzicielskim 
na początku nowego roku szkolnego. Komisja FAU konstytuuje się na 
pierwszym spotkaniu i wybiera przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków zarządu 
oraz reprezentantów do SU.

§ 4 – KOMISJE
Można wybrać podkomisje FAU, które będą pracować nad bliżej 
zdefiniowanymi zadaniami lub projektami.

§ 5 – POSIEDZENIA
FAU spotyka się na posiedzeniach 6 razy w ciągu roku szkolnego lub 
na żądanie przynajmniej trojga członków.

§ 6 – ZADANIA
• Praca na rzecz właściwej współpracy między domem a  

przedszkolem
• Organizacja wieczorów tematycznych, spotkań dyskusyjnych dla 

rodziców na temat aktualnych spraw przedszkola.
• Organizacja prac społecznych wiosną i jesienią

Więcej ze sobą 
rozmawiajcie
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§ 7 – FINANSE
FAU dysponuje środkami, które wpływają z tytułu imprez organizo-
wanych przez radę rodziców/FAU. Środki mogą być przeznaczone 
jedynie na cele, z których bezpośrednio skorzystają dzieci 
uczęszczające do przedszkola.

§ 8 – OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
Osoby do kontaktu z rodzicami i organy przedszkola obowiązują zapisy 
ustawy administracyjnej (forvaltningsloven) §§ 13 do 13f o zachowaniu 
w tajemnicy informacji niejawnych (Barnehageloven § 20).

§ 9 – ZMIANA STATUTU
 Statut podlega weryfikacji raz w roku. Propozycje zmian w statucie 
wysyła się pisemnie do komisji FAU. Zmiany dyskutuje się i przyjmuje 
bądź nie przyjmuje na posiedzeniu rady rodziców.

Koło roczne

MIESIĄC DZIAŁANIE 
Wrzesień Posiedzenie FAU 

Październik Jesienne prace społeczne 

Listopad Posiedzenie FAU 

Grudzień  

Styczeń Posiedzenie FAU Posiedzenie SU

Luty Dzień aktywności 

Marzec Wniosek akcja pływacka Posiedzenie FAU

Kwiecień Wiosenne prace społeczne Posiedzenie SU

Maj Spotkanie rodzicielskie Posiedzenie FAU

Czerwiec Zakończenie roku szkolnego 

Lipiec  

Sierpień
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Sprawy
Rodzice mają otrzymać od przedszkola informacje na temat 
aktualnych spraw. Poniżej przykłady spraw, które można 
rozpatrywać w ramach rady rodziców i komitetu 
do spraw współpracy

• Budżet, księgowość
• Eksploatacja
• Jakość w przedszkolu
• Wartości
• Badania użytkowników
• Struktura personelu
• Organizacja przedszkola
• Godziny otwarcia
• Przedszkola zamknięte latem
• Wykorzystanie pracowników tymczasowych
• Środowisko psychospołeczne
• Bezpieczeństwo w przedszkolu

Sprawy szczególnie wymienione w ustawodawstwie to budżet, 
eksploatacja i wykorzystanie przestrzeni.

Rada rodziców ma za zadanie:
• Rozpatrywać kwestie wysokości opłat rodziców powyżej stawki 

maksymalnej

Komitet ds. współpracy ma za zadanie:
• Zajmować stanowisko o zwolnieniu ze spełniania normy o  

personelu z wykształceniem pedagogicznym
• Ustalać plan roczny

Czasem może być trudno określić, które sprawy podlegają pod 
radę rodziców/SU.
       Prosta zasada jest taka, że jeśli sprawa dotyczy tylko twojego 
dziecka, możesz ją zgłosić do wychowawcy/zarządcy.Jeśli sprawa 
może dotyczyć większej ilości dzieci/rodziców lub ma charakter 
bardziej pryncypialny, można ją zgłosić do rady rodziców/SU.
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Porady
Porady dla rodziców wybranych na reprezentantów
• Angażujcie się we wspólnotę
• Załóżcie segregator lub coś podobnego, gdzie będziecie zbierać wszelkie 

informacje na temat działań i posiedzeń
• Organizujcie osobne posiedzenia dla rodziców zainteresowanych  

konkretnym tematem, wartym przedyskutowania.
• Regularnie spotykajcie się z zarządcą

Porady dla zarządcy
• Bądź otwarty i nastawiony na słuchanie
• Udziel właściwych i obszernych informacji na temat działania organów  

rodzicielskich, na przykład na pierwszym spotkaniu z nowymi rodzicami
• Ustal stały harmonogram spotkań z przewodniczącym rady rodziców
• Zachęcaj rodziców do własnych spotkań
• Wydaj przewodniczącemu rady rodziców osobny klucz do przedszkola
• Korzystaj aktywnie z FAU i SU

Porady dla właściciela przedszkola
• Uczestnicz w posiedzeniach SU
• Informuj, słuchaj i angażuj się
• W przedszkolach gminnych, gdzie właściciel przedszkola jest politycznie 

reprezentowany w SU, reprezentant musi być przeszkolony w temacie  
przedszkola i właściwie reprezentować właściciela oraz umieć  
udzielić informacji i odpowiadać na pytania.

Im lepsza relacja między
rodzicami a personelem,
tym lepsza relacja 
między personelem 
a dziećmi



Więcej porad na 
stronie: www.fubhg.no

Broszura opracowana przez Foreldreutvalget for barnehager(2020).
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