يجب أن يكون صوت
اآلباء مسموعا يف القضايا
التي لها عالقة بالحضانة

من هم أعضاء لجنة األهايل يف
الحضانات FUB
لينا يانسن
رئيسة اللجنة ،أوسلو
هاتف 91 30 01 69 :جوال
بريد الكرتوينleder@fubhg.no :
ايغيل دال
نائب الرئيس ،أوسلو
هاتف 93 08 50 19 :جوال
بريد الكرتوينed@fubhg.no :

داغفني بيل
عضو ،تروندهايم
هاتف 41 80 99 45 :جوال
 72 56 78 60منزل
بريد الكرتوينdb@fubhg.no :

هونورايت موهانزي كاشاليه
عضو ،فيتسوند
هاتف 98 60 68 25 :جوال
 63 88 92 52منزل
بريد الكرتوينhmk@fubhg.no :

هيغي أوفتيدال
عضو ،ستفانغر
هاتف 92 45 93 20 :جوال
 52 90 37 40منزل
بريد الكرتوينho@fubhg.no :

روجري سكارفيك
عضو ،التا
هاتف 97 62 66 17 :جوال
بريد الكرتوينrs@fubhg.no :

جيمي هويربغه
نائب عضو ،أوسرتي توتن
هاتف 48 31 68 30 :جوال
 61 16 11 93منزل
بريد الكرتوينjh@fubhg.no :

اتصل بنا عندما يكون لديك ما
تقوله بخصوص التعاون بني
البيت و الحضانة

لجنة األهايل لشؤون الحضانات  /لجنة األهايل يف التعليم األسايس ()FUB/FUG
عنوان الربيدPostboks 9360 Grønland، 0135 Oslo :
عنوان الزيارات ،Schweigaards gate 15 B :وسط مدينة أوسلو Oslo sentrum /
هاتف ،22 05 90 70 :فاكس22 05 90 71 :
www.fubhg.no

عينت لجنة األهايل لشؤون الحضانات ()FUB
مبوجب املرسوم الحكومي املليك بتاريخ 25
حزي ران (يونيو) .2010

تدعى رئيسة لجنة األهايل يف الحضانات  FUBلينا
يانسن ،و عالوة عىل ذلك تتألف اللجنة من ستة
أعضاء .جميعهم لديهم أطفال يف الحضانة ،لهم
خلفيات مختلفة و يأتون من مناطق متفرقة يف
الرنويج.
إن وظيفة السكريتاريا يف لجنة األهايل لشؤون
الحضانات موجودة يف نفس املكان الذي تتواجد فيه
لجنة األهايل يف التعليم األسايس (.)FUG

بدأت لجنة األهايل لشؤون الحضانة  FUBعملها بتاريخ
 01.08.2010و هي هيئة استشارية مستقلة و جسم تشاوري
لوزارة املعارف يف القضايا التي تتعلق مبسألة التعاون بني
البيت والحضانة .يجب عىل  FUBمن خالل تقديم املعلومات
و التوجيه لآلباء تعزيز إنخ راط اآلباء وتأثريهم يف الحضانة.
يجب أن تعمل  FUBعىل تحيق األهداف الرئيسية التالية:
يجب ان يؤدي التعاون بني البيت و الحضانة اىل حصول جميع
األطفال عىل أفضل عرض ممكن .و ميكن للتعاون البناء أن
يساهم يف تقليص الفروقات اإلجتامعية و يؤدي اىل مرحلة
انتقالية جيدة من الحضانة اىل املدرسة.

يعمل يف قسم السكريتاريا مستشاران مسؤوالن عن
شؤون الحضانات:
أويس  -برييت هوفارت
تلفون مبارش(+47) 22 05 90 81 :
تلفون جوال(+47) 46 78 73 07 :
بريد الكرتوينaho@fug.no / aho@fubhg.no :
لو كاثرين نوررين
تلفون مبارش(+47) 22 05 90 80 :
تلفون جوال(+47) 93 08 68 60 :
بريد الكرتوينlcn@fug.no / lcn@fubhg.no :

النوعية يف الحضانة
إن لجنة األهايل لشؤون الحضانات  FUBمهتمة
بالنوعية الجيدة للخدمات و ترى انه من املهم ان يكون
لدى الحضانة:
 طاقم عمل كفوء و مستقر مباين و معدات جذابة و ميرسة ومحفزة للتطور. خطة بعيدة املدى عىل صعيد املضمون مع تقدممنسجم مع أعامر األطفال.
 قواعد أخالقية إدارة جيدةينصب جهد لجنة األهايل يف الحضانات  FUBبشكل خاص عىل
ثالث قضايا:
 .1النوعية يف الحضانة
 .2تأثري و مشاركة اآلباء
 .3التكييف الفردي

التعاون بني البيت و الحضانة منصوص عليه يف
قانون الحضانات.
املادة  :1الهدف
يجب ان تحافظ الحضانة بالتفاهم و التعاون مع اآلباء عىل حاجة
األطفال من العناية و اللعب و تعزز لديهم فرص التعلم و الرتبية
كأساس لنمو شامل.
وتقول ايضا الخطة الوطنية للحضانات فيام يتعلق مبضمون و
تنظيم الحضانات " :لدى اآلباء و موظفي الحضانة مسؤولية مشرتكة
بخصوص راحة الطفل و تطوره .ويجب ان يقوم التعاون اليومي
بني البيت و الحضانة عىل االنفتاح و الثقة املتبادلني.

يجب ان يؤدي التعاون بني البيت
و الحضانة اىل حصول جميع
األطفال عىل أفضل عرض ممكن.

اآلباء هم األشخاص األكرث أهمية يف
حياة األطفال و أهم الرشكاء بالنسبة
للتعاون مع الحضانة.

