VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR FORELDRERÅD OG
FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) I SVELVIK
KOMMUNES BARNEHAGER (Vedtatt av barnehageeier den 3. februar 2017)

FORELDRERÅD:
I hver barnehage skal det være et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i
barnehagen er medlemmer jf. barnehageloven §4.
Formål:
 Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeieren
skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet.
 Foreldrerådet velger 2 representanter (+ 2 vararepresentanter) til barnehagens
samarbeidsutvalg (SU), jf. Barnehageloven §4. Foreldrerådet kan opprette et foreldrenes
arbeidsutvalg, heretter kalt FAU.

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU):
I Svelvik kommune kan det opprettes FAU ved alle barnehager i kommunen.
Organisering av FAU:


FAU består av minimum 2 representanter fra foreldre/foresatte + 2
vararepresentanter. Lederen i SU bør være den ene representanten.

Valgordning:
 FAU konstitueres senest 30. september hvert år.
 FAU velger selv leder, nestleder og sekretær på første møte om høsten.
 Alle representantene velges for 1 år av gangen og sitter i utvalget til nytt utvalg er
konstituert på høsten.
Møteplan:
FAU holder møter etter en fastsatt møteplan, minimum 3 møter pr. barnehageår.
Referat:
Det skrives egne referat fra møtene i FAU. Leder av barnehagens samarbeidsutvalg og
barnehagens styrer skal ha kopi av innkalling/saksliste og referat fra møtene i FAU.
Referatene gjøres tilgjengelig for foreldre og ansatte.
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Saker:
1. FAU skal ta opp saker som foreldrene eller styrer melder inn.
2. FAU skal avgi uttalelse i alle saker som forelegges av styrer, kommunen eller
samarbeidsutvalget.
3. FAU skal være med å skape et godt barnehagemiljø, og kan bidra med konstruktive
forslag i forhold til et positivt samarbeid barnehage og hjem.
4. FAU kan arrangere sosiale arrangementer i løpet av barnehageåret, som for eksempel
julefest, sommeravslutning og dugnad, i samråd og/eller i samarbeid med barnehagen.
5. FAU skal ikke ta opp saker som gjelder enkeltbarn eller enkeltpersoners forhold eller
behandle saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Taushetsplikt:


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



Alle medlemmer av FAU skal skrive under på taushetserklæring.

