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Foreldrerådet 

Barnehageloven fastslår at alle barnehager skal ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. Det står videre at «foreldrerådet består av alle foreldrene/de 

foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø». Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse 

ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på 

en aktiv måte. 

(Barnehageloven § 4 og Rammeplan for barnehager kap 5) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg- FAU 
Foreldrerådet kan velge å sette et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som 

representanter for foreldrerådet. Dette skjer eventuelt på høstens foreldremøte. 

Det er ikke lovpålagt at barnehager skal ha et FAU, men det er ofte valgt som en 

hensiktsmessig arbeidsform. FAU i Frydenhaug barnehage består av en eller flere 

foreldrerepresentanter fra hver avdeling, samt en leder. Den som velges som 

leder i FAU velges også som leder i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Dersom 

interessen skulle være stor, og det melder seg flere representanter fra hver 

avdeling er det bare en fordel – vi har plass til flere. Representantene velges for 

minimum 1 år av gangen. Leder har hovedansvaret for å bringe saker videre fra 

FAU til SU. Referat fra FAU-møter sendes ut til alle foreldre og legges ut på 

nettsiden. 

FAU sine oppgaver: 

❖ Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte 

❖ Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et 

godt barnehagemiljø og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos 

barna 

❖ Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage 

 

FAU kan også arrangere ulike sosiale arrangementer for barn og foreldene. FAU i 

Frydenhaug barnehage arrangerer for tiden følgende:  

❖ Bli kjent fest i starten av barnehageåret 

❖ Juletrefest 

❖ 17. mai-feiring i barnehagen 

❖ Dugnader (i samarbeid med barnehagen) 



 

 
 

 
 
 

❖ Andre sosiale arrangement, som for eksempel åpen grillhytte, akedag eller 

foreldrekveld 

 

Foreldrerådet kan også henvende seg med innspill, spørsmål og kommentarer 

som det ønskes at FAU skal jobbe videre med. Saker vedrørende enkeltbarn eller 

andre taushetsbelagte saker skal ikke drøftes i dette forum. 

Samarbeidsutvalget - SU 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens 

innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal 

fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag 

til budsjett eller driftsendringer. 

Samarbeidsutvalget består av to foreldre og to representanter for de ansatte. 

Styrer er referent og den som sender innkalling i samråd med SU-leder. Hele 

foreldregruppen og FAU inviteres til å komme med innspill til årsplan, det er SU 

som fastsetter den på bakgrunn av forslag fra barnehagen. Som oftest er det 

flere orienteringssaker fra styrer på disse møtene. Det kan også være 

høringssaker fra kommunen.  

Om FAU ønsker kan de stille med flere representanter på SU-møtene for å 

komme med innspill eller løfte frem saker fra FAU. Om det er saker som trenger 

avstemning er det kun de 4 representantene i SU som har stemmerett. 

Referater fra SU-møter finnes tilgjengelige på nettsidene og sendes inn som en 

politisk orientering. Her finner dere informasjon om hvordan ressursene brukes i 

barnehagen, hva som prioriteres i året som kommer, hvordan 

personalsituasjonen er, hvordan barnegruppen ser ut kommende år og hvilke 

prinsipper som ligger til grunn. 

  



 

 
 

 
 
 

 

Årshjul for FAU og SU 

Dato: Aktivitet: 

September FAU-møte; valg av leder og SU representanter 

 

Oktober 
 

Samarbeide med barnehagen om å arrangere 
internasjonal fest 

November FAU- møte; planlegge juletrefest 
 

Desember SU-møte (fastsettelse av årsplan) 

Januar FAU-møte 

 

Mars FAU-møte; begynne planleggingen av dugnad i mai 

og 17. mai feiring 

SU-møte 

Mai Dugnad 

17. mai feiring 

 

Det settes opp 2-5 møter i året. Sekretær (styrer) forbereder og sender ut SU-

innkallinger i samarbeid med SU-leder.  

FAU-leder forbereder og sender ut innkalling til FAU-møtene.  

SU- og FAU-møtene holdes i barnehagens lokaler. Møtene holdes fortrinnsvis i 

barnehagens åpningstid. 

SU 2019/2020 

Navn: Funksjon: Mail: Telefon: 

Anders Glette Representant 

foreldrene 

glette@gmail.com 944 26 273 

Jannicke Ariel 
S. Syrstad 

Representant 

foreldrene 

ariel_syrstad@hotmail.com 944 34 406 

 Vara foreldre   

Janne S 

Brandsgård 

Personal Janne.Brandsgard@as.kommune.no 

 

64 96 26 69 

Lotte 

Marthinsen 

Personal lottesin80@gmail.com 

 

64 96 26 63 

 

 

Vara personal   
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FAU 2019/2020 

Navn: Verv/avdeling/ 

Kontaktperson: 

Mail: Telefon: 

Anders Glette Leder (avd. 

Furua) 

glette@gmail.com 944 26 273 

Jannicke Ariel S. 
Syrstad 

Nestleder (Avd. 

Grana) 

ariel_syrstad@hotmail.com 944 34 406 

Doreen Auma Avd. Grana doreen_auma@yahoo.co.uk 
 

944 34 406 

Stine Nesbø Avd. Furua Stinemor31@hotmail.com 995 18 698 

Muhannad Awad 
Mohamed 
 

Avd. Furua Mondy1407@Hotmail.com 
 

406 12 451 

Karoline Brekke 

Lauvrak 

Kasserer (avd. 

Eika) 

karoline.lauvrak@gmail.com 

 

984 82 183 

Jørgen Holck 

Johannessen 

Avd. Eika jorgenholck8@gmail.com 
 

913 77 349 

Henrik Bergolsen Avd. Bjørka Henrik_bergolsen@hotmail.
com 
 

954 71 403 

 

E-postadresse til FAU: 

 

frydenhaugfau@gmail.com 

 
 

Frydenhaug barnehage 

Skogveien 16 
1433 Ås 

Hovednummer: 64 96 26 60 
 

E-post: frydenhaug.barnehage@as.kommune.no 

 
 www.frydenhaugbarnehage.no 

 
Styrer, Linda Hovden:  64 96 26 61 / 450 63 977 

Linda.hovden@as.kommune.no 
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