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ORGANISERING AV SAMARBEIDSUTVALG/BRUKERRÅD VED NIDARVOLL OG SUNNLAND BARNEHAGER 

 
Brukerråd ved enheten skal ivareta «samarbeidsutvalgets» oppgaver etter barnehageloven, og må 
derfor ha en sammensetning som samsvarer med bestemmelsene knyttet opp mot dette. 
 
I lov om barnehager § 4 står det at hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av et 
likt antall representanter for foreldre/foresatte og ansatte, med lik stemmerett.  
 
Organisering og sammensetning: 

● samarbeidsutvalg for Sunnland barnehage 
o to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter med lik representasjon etter 

denne modellen:  
▪ En ansatt og en forelder – småbarn Sunnland barnehage 

▪ En ansatt og en forelder – storbarn Sunnland barnehage 
o Avdelingsleder og enhetsleder (styrer) har møte-, uttale- og forslagsrett, samt 

informasjonsplikt i samarbeidsutvalget 
 

● samarbeidsutvalg for Nidarvoll barnehage 
o to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter med lik representasjon etter 

denne modellen:  
▪ En ansatt og en forelder – småbarn Nidarvoll barnehage 

▪ En ansatt og en forelder – storbarn Nidarvoll barnehage 

o Avdelingsleder og enhetsleder (styrer) har møte-, uttale- og forslagsrett, samt 
informasjonsplikt i samarbeidsutvalget 

 
● koordinerende samarbeidsutvalg for Nidarvoll og Sunnland barnehager 

o Består av samme representanter som i barnehagedelte samarbeidsutvalg (se over) 
▪ En ansatt og en forelder – småbarn Nidarvoll barnehage  

▪ En ansatt og en forelder – storbarn Nidarvoll barnehage 

▪ En ansatt og en forelder – småbarn Sunnland barnehage 

▪ En ansatt og en forelder – storbarn Sunnland barnehage 
▪ Avdelingsleder og enhetsleder (styrer) har møte-, uttale- og forslagsrett, 

samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget 
 

● Det skal velges personlig vara for alle representanter.  
 
Valg av representanter: 

- Forespørsel til foreldregruppene sendes ut til foreldrene i forkant av foreldremøter 
høst, med informasjon om hvem som står på valg, samt at nye kandidater må gi 
tilbakemelding til enhetsleder dersom de ønsker å stille til valg. 

- Valg av foreldrerepresentanter foretas på første foreldremøte (foreldreråd) på høsten 
- Valg av ansattrepresentanter gjøres fortrinnsvis på planleggingsdag i august.  
- Alle representanter velges inn for to år om gangen for å sikre kontinuitet med ett års 

overlapping  
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Andre føringer: 
- Konstituering og avstemming: 

- Samarbeidsutvalgene konstituerer seg selv, og velger selv sin leder og nestleder.  

- Det kreves flertall for å fatte vedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

- Møtene planlegges primært samme dag ut fra møteplan, med koordinerende samarbeidsutvalg 

til slutt. Likevel kan ett av samarbeidsutvalgene ha egne tilleggsmøter ut fra behov. 

 

- Informasjon om møter sendes til alle foreldre ca 14 dager før møter, og foreldrerepresentant og 

brukerrepresentant avklarer innen en uke før om det er saker som bør løftes frem.  

 

- Samarbeidsutvalgene skriver referater som sendes ut til foreldrene i etterkant 

 

- Samarbeidsutvalget har mulighet til å invitere andre til å være med i konkrete saker der de 

finner det hensiktsmessig for å belyse saken som skal behandles. 

 

 

Bestemmelser sist revidert i felles brukerråd 22.10.2020. 


