Informasjon om Samarbeidsutvalget (SU) i Tanum Barnehage
SU i Tanum Barnehage ble dannet i november 2007. Representanter for Su
finnes på Tanum barnehage sine nettsider.

SU sine hovedoppgaver er følgende:
• Skal først og fremst ivareta samarbeid mellom barnehagen og foreldre
• Skal brukes aktivt I ulike spørsmål som angår barnehagen
• Skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
• Skal arbeide for å finne felles løsninger dersom det oppstår konflikter
mellom foreldre og barnehage
I tillegg skal SU fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten. Dette
gjøres i august.
For å skape god kommunikasjon mellom foreldre og barnehage har SU oppretttet
en foreldrekontakt for hver gruppe i barnehagen. Disse blir valgt på foreldremøte
på høsten. Spør pedagogisk leder eller se referat fra foreldremøtet på din
avdeling om du ikke husker hvem som er foreldrerepresentant.
SU skal ha fire møter i året.
Har foreldre noe de ønsker å ta opp med SU kan det enten sendes en mail/brev
til foreldrekontakt for din avdeling eller til SU på mail: su@tanumbarnehage.no.
Ingen saker er for små og ingen er for store.

Hilsen SU

Fra punkt 5.3 i Vedtektene til Tanum Barnehage
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for
barnehagen. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for den pedagogiske
virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, herunder budsjett,
driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og Eierstyret velger
hver 2 representanter. Representanter for foreldrerådet og de ansatte velges for ett år om

gangen. Eierstyret fastsetter selv funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder.
Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et
medlem i samarbeidsutvalget, eller av Eierstyret. Utvalgets leder foretar innkallingen til
samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at utvalgets leder har
mottatt anmodning om å holde møte.
Ved avstemninger på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør leders stemme ved stemmelikhet.
Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som
samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå
fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført.
Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for
samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget
gir tilgang.

