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Innledning 
Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal opprettes lokale FUB. Lokale FUB kan representere 

alle foresatte i barnehagene i kommunen. Det oppfordres likevel til at det tas initiativ til et slikt 

organ. Et slikt utvalg kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foresatte på tvers 

av barnehagene, som igjen kan være en betydningsfull samarbeidspartner for så vel 

barnehageadministrasjonen i kommunen som for fagutvalget (UKL) og kommunestyret. Spesielt i 

prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtaktssaker etc. vil et slikt 

organ ha en viktig funksjon. 

Med” full barnehagedekning” har foresattes engasjement i spørsmål om kvalitet og innhold økt. 

Et lokalt foreldreutvalg kan: 

 løfte foreldrestemmen for foresatte med barn i barnehagen på kommunenivå, bl.a. for å 

styrke foreldrepåvirkningen på utviklingen av barnehagesektoren 

 samle engasjementet og skape et fora, som i fellesskap kan fremme meninger og synspunkt 

som angår foresatte og barnehage 

 virke sterkere enn den enkelte foreldres stemme i saker som skal fremmes for politikerne og 

administrasjon 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opprettet på nasjonalt nivå, og lokale og kommunale utvalg 

har i FUB et felles landsomfattende fora å henvende seg til med saker som angår hjem–barnehage. 

FUB kan være en støttespiller og løfte saker opp på” høyeste” nivå. 

Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barnehagen 

"Barnehageloven stiller ingen krav om kommunale foreldreutvalg. Det er opp til hver enkelt kommune 

å vurdere behovet for dette. Enkelte kommuner har valgt å opprette lokale foreldreutvalg for 

barnehager. Slike kommunale foreldreutvalg har representanter fra foreldrerådene i barnehagene, og 

bidrar som høringsinstans i utforming av den lokale barnehagepolitikken. De kommunale 

foreldreutvalgene skal bidra til å ivareta interessene til alle foreldre, og støtte foreldrenes rolle i 

barnehagen." 

NOU 2012:1 Til barnas beste 

"Kommunalt/lokalt foreldreutvalg er antatt å kunne medvirke positivt til foreldrenes innflytelse på 

barnehageutviklingen lokalt, bl.a. som høringsinstans i utformingen av den lokale 

barnehagepolitikken." 

Formål 
Kommunalt foreldreutvalg for barnehagene i Hol kommune – KFUB – er partipolitisk uavhengig, 

livssynsnøytralt samordnende og skal være et samarbeidsorgan for foreldrerådene ved alle de 

kommunale barnehagene i Hol kommune. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFUB) har som formål å 

 fremme et godt samarbeide mellom foresatte, barnehage, barnehageadministrasjonen og 

det politiske nivået i kommunen. 

 være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foresatte ved alle barnehagene i 

kommunen 
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 drive informasjonsarbeid og ideskaping og bidra med erfaringsutveksling og 

foreldresamarbeid mellom de ulike barnehagene i kommunen 

 arbeide for foreldreengasjement for å gi hvert enkelt barn et best mulig utbytte av sin 

barnehagetid 

 

Organisering 
Utvalgets sammensetning 

KFUB består av en foreldrerepresentant fra foreldrerådet i hver barnehage. Representanten velges i 

første møtet i foreldrerådet ved hver barnehage. Den som er valgt har møte- og informasjonsplikt i 

foreldrerådet ved barnehagen. Hvert medlem skal ha en personlig vara som også er valgt. 

Utvalget består også av barnehagefaglig rådgiver og en styrer 

De private barnehagene inviteres til å delta med en foreldrerepresentant 

Dersom det faste medlemmet er forhindret fra å møte, må han/hun selv sørge for å gi beskjed til sin 

vara. 

KFUB skal selv konstituere seg på det første møtet som holdes på høsten. Her skal det velges 

 leder 

 nestleder 

 sekretær 

 

Enhet Foreldrerepresentant Vararepresentant Stemmerett 

Geilo barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Dagali & Skurdalen 1 stk 1 stk Ja 

Vestlia barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Hol barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Hovet barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Trollklubben barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Småtroll barnehage 1 stk 1 stk Ja 

Styrergruppen 1 stk 1 stk Nei 

Administrasjon 1 stk 1 stk Nei 

Antall 9 stk 9 stk 7 stk 

Møteordning 
 KFUB avholder to faste møter i løpet av barnehageåret. Disse møtene fastsettes til oktober 

og mars 

 Dersom det er behov for ekstra møter kalles det inn ved behov 

 Innkalling til møtene skjer med minimum en ukes varsel 

 Barnehagefaglig rådgiver og styrer (eller en vararepresentant for denne), har møte- og 

talerett i utvalget. men ikke stemmerett 

 KFUB kan invitere personer som ikke er medlemmer når det er spesielle saker som utvalget 

ønsker å behandle. Disse personene har talerett, men ikke stemmerett 
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Votering 
Saker som krever votering avgjøres med simpelt flertall. Hvis det er stemmelikhet, har lederen for 

KFUB dobbeltstemme. 

Saksgang 
Utvalget fører digital møtebok. 

Uttalelser og referater fra møtene sendes 

 Utvalg for Kultur og Levekår 

 Kultur- og oppvekstsjef (for elektronisk lagring) 

 De kommunale og private barnehagene 

 Samarbeidsutvalgene i barnehagene 

Saker 
KFUB skal behandle saker som er av felles interesse for alle barnehagene i kommunen. 

Den enkelte barnehages samarbeidsutvalg (SU) kan sende inn saker til behandling til det lokale 

foreldreutvalget. Utvalget kan også ta utgangspunkt i sakslistene til kommunens fagutvalg (UKL), 

Formannskap og/eller Kommunestyre sine saker til egne møter. Dersom administrasjonen har saker 

som bør informeres om eller behandles sendes dette også til KFUB. 

 

 

 

 

 

 


