
 

 

 
 
 

  

Informasjon om SU og FAU  

Tunveien 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 Tunveien 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 

Tunveien barnehage arrangerer for tiden følgende:  

❖ 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 

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 2020/2021 

Navn: Funksjon: Mail: Telefon: 

Kari 

Helene 

Bauge 

Foreldrerep kbauge@online.no 906 63 099 

Ralph 

Pluimert 

Foreldrerep ralphpluimert@gmail.com 412 41 483 

Anette 

Nodeland 

Elvetun 

Foreldrerep anette_nodeland@hotmail.com 

 

900 14 099 

 

Selma 

Akke 

Talgø 

Personal Selma.Talgo@as.kommune.no 

 

64 96 26 93 

Charlotte 

Glosli 

Stensrud 

Personal Charlottei.Stensrud@as.kommune.no 

 

64 96 27 43 

Nina Solli 

Wiik 

Styrer/ 

referent 

Nina.Solli.Wiik@as.kommune.no 

 

938 29 146/ 

64 96 27 41 

 

 

FAU 2020/2021 Tunveien 

Navn: Verv/avdeling

/ 

Kontaktperson: 

Mail: Telefon: 

Ralph Pluimert 

 

Leder 

Tommeliten 

ralphpluimert@gmail.com 412 41 483 

Kari Helene Bauge Tommeliten 

 

kbauge@online.no 906 63 099 

Cathrine Fleischer 

Martinsen 

Tommeliten c.fleischer.martinsen@gm

ail.com 

915 58 592 

Carita Bræstrup 

Løsnes Morlandstø 

Veslefrikk caritablosnes@hotmail.no 988 31 469 
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FAU 2020/2021 Sagalund 

Navn: Verv/avdeling

/ 

Kontaktperson: 

Mail: Telefon: 

Anette Nodeland 
Elvetun 

 

Leder 
Tusenbein/ 

Marihøna 

anette_nodeland@hotmail.c
om 

 

900 14 099 
 

Thalita Howard 
Isaksen 

 

Tusenbein 

 

thalihow@gmail.com 924 81 040  
 

Lena Karslen 

 

Tusebein lena@lenakarlsen.com 402 09 278 

Anders 

Bjørnsgaard Aas 

Marihøna andeaas@gmail.com 

 

992 51 338 

Mats Lande Kasserer 

Tusenbein/ 
Marihøna 

matslande@gmail.com 

 

924 16 812 

Øyvind Berge 
Nyborg 

Tusenbein/ 
Marihøna 

Oyvind.nyborg@nrk.no 
 

959 66 011 

Marianne 
Finserås Thon 

Marihøna Marianne.fl@hotmail.com 
 

952 79 183 

Silje Martinsen Tusenbein/ 
Marihøna 

Silje_pedersent@hotmail.co
m 
 

934 23 199 
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Annen informasjon 

 

E-postadresse FAU Tunveien: 

tunveienfau@gmail.com 

Tunveien barnehage 

Tunveien 13 

1430 Ås 

Tlf: 64 96 27 40 

E-postadresse FAU Sagalund: 

fausagalund@gmail.com 

Tunveien barnehage avd. Sagalund 

Ekornveien 50 

1430 Ås 

Tlf: 64 96 26 90 

 

E-postadresse: 

Tunveien.barnehage@as.kommune.no 

                                             

Nettside: 

 www.tunveien.barnehage.no 

Styrer:  

Nina Solli Wiik 

Nina.Solli.Wiik@as.kommune.no 

Tlf: 64 96 27 41 / 938 29 146 
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