
 

 

 
 
 

  

Informasjon om SU og FAU  

 

  



 

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 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 

arrangerer for tiden følgende:  

❖ Førjulsfest/juletrefest 

❖ 17. mai- tog 

❖ 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.  

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. 

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: Funksjon: Mail: Telefon: 

Pål Kristiansen Foreldrerepresentant 

Leder 

paalkris@online.no  982 21 311 

Per Andre 

Gangsø 

Foreldrerepresentant Perandre1985@hotmail.no  947 78 788 

Pernille Madsen Foreldrerepresentant pernillemoller@live.no 922 43 415 

Margrethe 
Rudsfoss 

Foreldrerepresentant 
– 1. vara 

__ 416 56 424 

Solveig Berg Foreldrerepresentant 
– 2. vara 

Solve.igmarie@hotmail.com  458 66 089 

Sissel 

Kirstihagen 

Personal Sissel.Kirstihagen@as.kommune.no   

Silje  

Olastuen-Heier 

Personal Silje.Olastuen-Heier@as.kommune.no    

Nesli Øzen Personal Neslihan.Ozen@as.kommune.no   

Marcus 
Svennson 

Oterholm 

Personal – vara 
 

Marcus.Svensson.Oterholm@as.kommu
ne.no  

 

Cecilie Kolstad  Sekretær  Cecilie.Kolstad@as.kommune.no   6496 2711 

 

FAU  2022/2023 

Navn: Verv/avdeling/ 

Kontaktperson: 

Mail: Telefon: 

Pål Kristiansen Leder  
Foreldrerepresentant 

Snøfallet 

paalkris@online.no  982 21 311 

Katrine Syversen Foreldrerepresentant 

Regnbuen 

katrine@hca-revisjon.no  957 59 349 

Ingvild Rennemo Foreldrerepresentant 

Regnbuen  

Ingvild_rennemo@hotmail.com  995 24 354 

Margrethe Rudfoss Foreldrerepresentant 
Nordlyset 

__ 416 56 424 

Maiken Sørensen Foreldrerepresentant  
Nordlyset 

Maiken.s93@hotmail.com  958 36 655 

Solveig Berg Foreldrerepresentant  
Snøfallet 

Solve.igmarie@hotmail.com 458 66 089 

Per Andre Gangsø Foreldrerepresentant  
Lynet 

Perandre1985@hotmail.no 947 78 788 

Pernille Madsen  Foreldrerepresentant 
Lynet  

pernillemoller@live.no  922 43 415 
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E-postadresse til FAU: 

 
--------------------------------- 

 
Nordby barnehage 
Askehaugveien 87 

1407 Vinterbro 
Hoved nummer: 64 96 27 10 

 
E-post: nordby.barnehage@as.kommune.no www.nordbybarnehage.no 

Styrer, Cecilie Kolstad: 64 96 27 11 


