
 

 
 

 

 

  

Informasjon om SU og FAU  

Vinterbro  barnehage 

  



 

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 Vinterbro 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 

_____ barnehage arrangerer for tiden følgende: (fyll ut med eksempler) 

❖ Førjulsfest/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 (eksempel-fyll ut det som passer for hver enket bhg) 

Dato: Aktivitet: 

September Dugnad 

FAU-møte 

SU-møte 

Desember SU-møte (fastsettelse av årsplan) 

Januar FAU-møte 

SU-møte 

Mars FAU-møte 

SU-møte 

Mai Dugnad 

 

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 2022/2023 

Navn  Mail: Telefon: 

Mari Buset 

Sand 

Raheleh 

Ashtari 

Foreldre  

representanter 

maribuseth@hotmail.com 

 

 

Rahelehastari@gmail.com 

93244876 

 

 

46965967 

    

Anne Heen Sekretær Anne.heen@as.kommune.no 98153622 

Monica 

Øien 

Eriksen 

Personal Monica.oien@as.kommune.no 

 

98000839 

Roghayeh 

Ghasemi 

Personal roghayeh.ghasemi@as.kommune.no 

 

98812272 

 Vara personal   

FAU 2022/2023 

Navn: Verv/avdeling/ 

Kontaktperson: 

Mail: Telefon: 

Mari Buseth 

Sand 

Leder maribuseth@hotmail.com 

 

93244876 

Raheleh Ashtari Vara Rahelehastari@gmail.com 

 

46965967 

    

Drømmehagen 

1 

Tonje Misund  -  tmisund91@gmail.com  92898918  

Drømmehagen 

2 

Kjersti Opedal  

Mari Bergsvangen   

 

k_ope@hotmail.com  

mbergsva@gmail.com  

 

90807386  

91825073  

 

Gul gruppe Mari Buseth Sand 

Jeanette 

Bergeløkken  

 

maribuseth@hotmail.com  

jeanette.bergelokken@gmail.com  

 

93244876  

95801763  

 

Rød gruppe Raheleh Ashtari  

  

Kissima Janneh -  

 

rahelehashtari@gmail.com  

  

kissima.janneh@gmail.com  

 

46965967  

  

95139540  

 

Blå gruppe Tine Rustberget 

Bjørn -  

tine.rustberggard@gmail.com  99294495  
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Vinterbro barnehage 

Adresse 
1407 Vinterbro 

Hovednummer: 64 97 42 90 

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

Styrer, Anne Heen:  64 97 42 91 / 98153622 

 

 


