Medlemmene i FUB
Marie Skinstad-Jansen
Leder, Moss
Mobil: 924 05 998
leder@fubhg.no
Espen Agøy Hegge
Nestleder, Trondheim
Mobil: 412 74 475
eah@fubhg.no

Honoratte Muhanzi Kashale
Medlem, Oppegård
Mobil: 932 99 870
hmk@fubhg.no

Hege Tegler
Medlem, Drammen
Mobil: 415 13 266
ht@fubhg.no

Yngvar Natland
Medlem, Tromsø
Mobil: 909 90 494
yn@fubhg.no

Miriam Paulsen
Medlem, Tysfjord
Mobil: 976 17 377
mp@fubhg.no

Audun Fiskum
Varamedlem, Grong
Mobil: 480 54 774
af@fubhg.no

Ta kontakt når du
har noe på hjertet
om samarbeidet
hjem – barnehage.

FUB
Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadr.: Schweigaards gate 15 B, Oslo sentrum
Tlf.: 22 05 90 70, Faks: 22 05 90 71
post@fubhg.no
www.fubhg.no

Foreldrene
skal bli hørt i
barnehagesaker

Hva er FUB?
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et
nasjonalt utvalg for og med foreldre som har
barn i barnehage.

Foreldreutvalget består av syv
medlemmer. Medlemmene har
ulik bakgrunn og kommer fra
forskjellige områder i landet.
Felles for alle er at de har barn
i barnehage. FUBs leder heter
Marie Skinstad-Jansen.
FUB har felles sekretariat med
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).
I sekretariatet er det ansatt
to rådgivere med ansvar for
barnehageområdet:
Åse-Berit Hoffart
Tlf. direkte: 22 05 90 81
Mobil: 46 78 73 07
aho@fubhg.no
Lou Cathrin Norreen
Tlf. direkte: 22 05 90 80
Mobil: 93 08 68 60
lcn@fubhg.no

FUB ble etablert den 1. august 2010 og er et
selvstendig organ og høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker som handler om barnehage. Utvalget gir råd og veiledning til foreldre,
ansatte og offentlige instanser i spørsmål om
samarbeid mellom hjem og barnehage.
FUBs hovedmål er at samarbeidet mellom hjem
og barnehage bidrar til at alle barn i barnehagen,
uavhengig av barnets sosiale, økonomiske og
etniske bakgrunn og funksjonsnivå, får et best
mulig tilbud. Et godt samarbeid kan bidra til å
utjevne sosiale forskjeller og til en god overgang
fra barnehage til skole.
FUBs arbeid skal styrke foreldreengasjementet
og foreldreinnﬂytelsen i barnehagene.

Samarbeidet mellom hjem
og barnehage er bestemt i
barnehageloven.
§ 1. Formål
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.

Videre heter det i Rammeplan for barnehagenes innhold og organisering: ”Foreldre og
barnehagens personale har et felles ansvar
for barns trivsel og utvikling. Det daglige
samarbeidet mellom hjem og barnehage må
bygge på gjensidig åpenhet og tillit.”

Samarbeidet mellom
hjem og barnehage
skal bidra til at alle
barn i barnehage får
et best mulig tilbud.

FUBs hjertesaker.
FUB er opptatt av mange forhold i og
rundt barnehagen, og har valgt seg
følgende hjertesaker for utvalgsperioden
2015-2018:
1) Kvalitet i barnehagen
For FUB handler kvalitet i barnehagen om et
godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi
vektlegges slik at lek, omsorg og uformell
læring er framtredende. Barnehagen må ha
et godt psykososialt og fysisk miljø som er
trygt og utviklende for det enkelte barn.
God kvalitet utvikles ved at barnehagen
etablerer en åpen og trygg dialog med
foreldrene, der alle foreldre opplever å
bli sett, hørt og inkludert. Personalet er
den mest betydningsfulle faktoren for å
sikre kvalitet i barnehagen, og de ansattes
kunnskap, kompetanse og engasjement er
avgjørende.
2) Mobbing i barnehage
Mobbing er et fenomen som starter i
barnehagen. For å forebygge mobbing blant

barnehagebarn, kreves det tidlig innsats og
systematisk arbeid.
De voksne må:
• være sammen med barna slik at mobbing
oppdages
• være nær nok til å se og høre
• være aktive, varme og engasjerte
• bry seg
FUB mener at alle barnehager skal ha en
strategi for hvordan avdekke, stoppe og
forebygge mobbing, utestengelse og plaging
blant barn. De ansatte må også ha kompetanse på hvordan legge til rette for å skape
vennskap mellom barna.
3) Overgangen barnehage – skole
Alle overganger for barn er sårbare, også
overgangen fra barnehage til skole. Barnehage og skole har et felles ansvar for at
barn kan møte begge institusjonene med
nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger.
Overganger er en naturlig del av livet, også
for små barn. Det er viktig å markere overgangen, og at den er trygg, forutsigbar og
planlagt.

Les mer om FUB på www.fubhg.no
Følg FUB på facebook og twitter!

