
Rutine for valg av samarbeidsutvalg og eierstyre. 

 
Representantene kan bli spurt på forhånd, eller velges direkte på barnehagens ÅRSMØTE 
hver vår ( april/mai). 
Siden barnehagen består av forholdsvis få foreldre, vil de som sitter i samarbeidsutvalget, 
automatisk sitte i eierstyret, med unntak av den kommunale representanten og personal 
representantene. 
Samarbeidsutvalget /Eierstyret konstituerer seg selv. 
Funksjonstiden for hvert medlem er 2-to år.  
Leder innkaller representanter fra arbeidstakerorganisasjonen i saker som er av betydning i 
arbeidsforholdet mellom barnehagen og de ansatte. 
Daglig leder i barnehagen er styrets sekretær med forslags- og uttalerett. 
 

 
Barnehagens samarbeidsutvalg skal være sammensatt på følgende måte:  
2 (evt. 1)  foreldre representanter  
2 (evt. 1) eier representanter 
2 (evt. 1) representanter valgt av de ansatte.  
1 representant valgt av kommunen. Representanten har ikke stemmerett.   
 
 SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER.  

 

 
I nært samarbeid med daglig leder ser de til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av Lov om 
barnehager, barnehagens vedtekter og vedtatte budsjettrammer.  
b. Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.  

c. Fremme budsjettforslag overfor barnehagens styre og Hovedutvalg for oppvekst.  
d. Uttale seg om vedtektene.  

e. Uttale seg om personalinstrukser.  
f. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. 
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt.  
g. Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig  
 

EIERSTYRETS OPPGAVER.  
a. Styret er administrativt ansvarlig for organisering og drift av barnehagen og er barnehagens 
øverste organ.  
b. Styret har ansvar for budsjettstyring.  

c. Personalsaker, ansettelser, oppsigelser, permisjoner.  
d. Personalinstrukser, personalavtaler. Personalet har uttalerett i personalsaker i henhold til 
medbestemmelsesavtalen.  
 

   
 

 

  

Foreldre blir informert om samarbeidsutvalg/ eierstyrets oppgaver gjennom vedtekter og på 

foreldrerådsmøter/årsmøte. I tillegg ligger det informasjon på nettsiden vår. 

 

 



BARNEHAGENS FORELDRERÅD 

 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. 

 

FORELDRERÅDETS OPPGAVER. 

Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

b. Foreldrerådet velger leder hvert år, med funksjonstid ett år. Foreldrerådets leder bør være 

foreldrerepresentant i samarbeidsutvalg og eierstyre. 

c. Det arrangeres minst to foreldreråd pr. år. Ellers kan foreldrerådsmøte avholdes etter 

behov med minst en ukes varsel. Foreldreråd kan innkalles av et flertall i styret eller når 

minst fem foreldre/foresatte forlanger det. 

d. Foreldrerådet har rett til å få forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til 

barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. 

e. Ved avstemming gis det en stemme for hvert barn. 

 

Leder for foreldrerådet og den som leder foreldrerådsmøtene er en foreldrerepresentant 

fra samarbeidsutvalget/eierstyret – enten leder eller nestleder. 

 

Foreldre blir informert om foreldrerådets oppgaver gjennom vedtekter og på 

foreldrerådsmøter/årsmøte. I tillegg ligger det informasjon på nettsiden vår. 

 


