VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SVELVIK KOMMUNE

SAMARBEIDSUTVALG (SU) (Vedtatt av barnehageeier den 3. februar 2017)

Alle barnehager skal ha et foreldreråd bestående av alle foreldre, og et samarbeidsutvalg
(SU) valgt av foreldrerådet, Jf. barnehageloven §4.
Formål:
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver
av de andre gruppene.
Organisering:
I barnehagene i Svelvik kommune skal det være et samarbeidsutvalg som har følgende
sammensetting:
 2 representanter for de ansatte + 2 vararepresentanter
 2 representanter fra foreldre/foresatte + 2 vararepresentanter. Disse er representanter i FAU,
hvorav leder av FAU skal være den ene representanten. Det er foreldrerådet som velger FAU
representantene. Det er FAU som igjen velger leder blant de valgte representantene.
 2 representanter for kommunen/eier + 2 vararepresentanter
(barnehagens styrer og en politisk representant fra Oppvekst- og utdanningsutvalget som
utnevnes av Kommunestyret).
Valgordning:
 Samarbeidsutvalget konstitueres senest 15. oktober hvert barnehageår.
 Samarbeidsutvalget velger selv leder og nestleder.
 Det er ønskelig at en av foreldrerepresentantene er leder av utvalget.
 Styrer er sekretær for utvalget.
 Valg av representanter:
o Foreldrerepresentantene i SU velges av foreldrerådet innen
30. september.
o Kommunens politiske representant velges for 4 år av gangen etter
kommunevalg, og utnevnes av Kommunestyret.
o Barnehagens ansattrepresentanter velges av barnehagens personale innen
30. september.
 Den politiske representanten og/eller foreldrerepresentanten kan ikke samtidig være
tilsatt i barnehagen.
 Alle representantene, med unntak av den politiske representanten, velges for 1
år og sitter fram til nytt utvalg er konstituert på høsten.

Møteplan:
Styrer har ansvar for å kalle inn til konstituerende møte hver høst.
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Samarbeidsutvalget holder møter etter en fastsatt møteplan eller når leder, styrer eller minst
1/3 av medlemmene krever det.
Det skal avholdes minimum 3 møter pr. barnehageår.

Referat:
Referat fra møtene sendes til representanter i utvalget og deres vararepresentanter.
Videre skal referatene gjøres tilgjengelig for foreldre og ansatte.
Saker:

1. Barnehageeier skal sørge for at samarbeidsutvalget blir forelagt saker som er av viktighet for
barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdene til foreldrene. Saker av viktighet for
samarbeidsutvalget kan være forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv., jf. merknad til
§4 i barnehageloven, fjerde ledd.
2. Representantene i samarbeidsutvalget kan komme med råd og innspill i saker som er meldt inn fra
FAU, foreldre, personalet og barnehageeier.
3. Etter barnehageloven § 2, siste ledd, skal samarbeidsutvalget for hver barnehage med utgangspunkt i
rammeplanen fastsette og godkjenne en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Frist for dette er
15. september i Svelvik kommune.
4. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunens tilsynsmyndighet,
dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis i gjeldende lover, forskrifter,
barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
5. Samarbeidsutvalget skal avgi uttalelse dersom eier søker om dispensasjon fra normen om pedagogisk
bemanning, jf. forskrift om pedagogisk bemanning §3. Uttalelsen fra samarbeidsutvalget skal legges
ved eiers søknad.
6. Samarbeidsutvalget skal ikke ta avgjørelser om enkeltpersoners forhold eller behandle
saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Taushetsplikt:


Alle medlemmer i barnehagens rådsorgan har taushetsplikt etter §20 i barnehageloven.



Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring.

