
Samarbeid mellom hjem og barnehage 

SAU = samarbeidsutvalget i barnehagen. Barnehagen har 4 foreldrerepresentanter som  velges på 

foreldremøte i september. Oppgaven er å være foreldrenes bindeledd mellom foreldre og 

barnehagen. Den nye Rammeplanen som gjelder fra august 2017 skriver at 

"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". 

"Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide  i nært samarbeid og 

forståelse med foreldrene jf Barnehageloven §1 og §4.  Samarbeidet mellom hjemmet og 

barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 

felles ansvar for barnets trivsel og utvikling". (Ny Rammeplan). 

Vi ønsker å alltid få beskjed dersom det er endringer i livssituasjon, boforhold, sykdom i nær 

familie- eller vennekrets og gjerne litt om hvordan omsorgspersonene til barnet selv har hatt 

det under oppveksten. Alt for barnets beste.  

Rammeplanen skriver: " Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 

barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling jf Barnehageloven §1. Betegnelsene "hjemme" og "foreldre" omfatter også andre 

foresatte. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, 

og på gruppenivå, gjennom f.eks SAU.  

Dere foreldre vet mest om deres barns egenart, tidligere utvikling og om erfaringer utenom 

institusjonen/barnehagen. I tillegg har dere et sterkt følelsesmessig forhold til barnet. Fagfolk 

vet mest om barnets erfaringer og atferd i barnehagen, og har utdanning og erfaring som 

kvalifiserer oss for å jobbe der.   

Pedagogene i barnehagen er oftest de som har foreldresamtaler og foreldreveiledning. Vi kan 

gi veiledning der det er små eller store utfordringer dere som foreldre opplever med 

foreldrerollen barnet deres eller egne bekymringer 

 

 


