REGLEMENT
for
kommunens representant
i
samarbeidsutvalg ved kommunale barnehager
i
ULLENSAKER KOMMUNE

Vedtatt av Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur i sak 121/08 den 16.01.08.
Betegnelsen på folkevalgte organ ble endre av rådmannen 02.01.17

Reglement for kommunens representant i samarbeidsutvalg ved kommunale barnehager i Ullensaker kommune

1 Valg av representanter
Etter Barnehageloven § 4. skal det ved hver barnehage være et samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Barnehagenes samarbeidsutvalg er omtalt i Barnehageloven av 17. juni 2005, § 4 - foreldreråd
og samarbeidsutvalg.
“Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Samarbeidsutvalget består avforeldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at
hver av gruppene er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske,
men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene “.
Representanten valgt av hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) velges for hele
kommunevalgperioden på HSB sitt konstituerende møte.

2 Den folkevalgte representantens rolle i SU
Den folkevalgte representanten skal opptre lojalt overfor HSB sine flertallsbeslutninger.
Vedkommende skal særlig påvirke at vedtakene i SU er med på å realisere intensjonen i de
vedtak som er fattet i HSB herunder lojalitet til budsjett.

3 Den folkevalgte representantens oppgaver i HSB
Den folkevalgte representanten er HSB sin representant i SU. Sammen skal de folkevalgte
representantene bidra til å heve utvalgets kunnskap om virksomheten i kommunens
barnehager.
I HSB skal vedkommende bidra med særlig kunnskap om forholdene ved i barnehagen
vedkommende er representant på. Ved behov skal representanten utdype referatene fra det SU
vedkommende er medlem i. Referatene fra alle SU-møter skal legges fram som referatsaker
på HSB sine møter.
Vedkommende skal sørge for at utvalget bestiller nødvendige saksframlegg fra
administrasjonen om saker som angår driften og virksomheten i barnehagene generelt, samt
særlige saker fra den barnehagen vedkommende er medlem i SU.

4 Godtgjørelse
Den folkevalgte representanten mottar ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse på SU-møter.
Deltakelsen dokumenteres med referat fra det enkelte SU-møte.
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