Członkowie FUB
Lena Jensen
Przewodnicząca, Oslo
Tel. komórkowy: 91 30 01 69
leder@fubhg.no
Egil Dahl
Zastępca przewodniczącej,
Oslo
Tel. komórkowy: 93 0850 19
ed@fubhg.no

Dagfinn Bell
Członek, Trondheim
Tel. komórkowy: 41 80 99 45
Prywatny nr tel.: 72 56 78 60
db@fubhg.no

Honoratte Muhanzi Kashale
Członek, Fetsund
Tel. komórkowy: 97 62 66 17
rs@fubhg.no

Hege Oftedal
Członek, Stavanger
Tel. komórkowy: 92 45 93 20
Prywatny nr tel.: 52 90 37 40
ho@fubhg.no

Roger Skarvik
Członek, Alta
Tel. komórkowy: 97 62 66 17
rs@fubhg.no

Rodzice muszą
zostać wysłuchani
w sprawach
dotyczących
przedszkola

Jimmy Høiberget
Członek zastępczy, Østre Toten
Tel. komórkowy: 48 31 68 30
Prywatny nr tel.: 61 16 11 93
jh@fubhg.no

Skontaktuj się
z nami, jeśli masz jakieś
sugestie, spostrzeżenia
lub pytania dotyczące
współpracy dom –
przedszkole.
FUB/FUG
Adres pocztowy:
Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Adres przyjęć:
Schweigaards gate 15 B, centrum Oslo
Tel.: 22 05 90 70, faks: 22 05 90 71
www.fubhg.no

Komitet Rodzicielski FUB ds. Przedszkoli

Komitet Rodzicielski ds.
Przedszkoli (FUB) został powołany
przez Króla na posiedzeniu Rady
Ministrów 25 czerwca 2010.

Przewodnicząca FUB nazywa się
Lena Jensen, a komitet dodatkowo
składa się z sześciu członków.
Wszyscy mają dzieci, które
uczęszczają do przedszkola.
Wywodzą się z odmiennych
środowisk i pochodzą z różnych
miejsc w Norwegii.
Funkcja sekretariatu jest
zlokalizowana razem z Komitetem
Rodzicielskim ds. Nauczania w
Szkole Podstawowej, (FUG).
W sekretariacie zatrudnionych jest
dwóch doradców, którzy odpowiedzialni są za sprawy dotyczące
przedszkoli.

FUB rozpoczęło swoją pracę 01.08.2010 i jest
niezależnym organem doradczym oraz zespołem
konsultacyjnym Ministerstwa Edukacji do spraw
dotyczących współpracy między domem i
przedszkolem. FUB ma poprzez udzielanie
informacji i doradztwo rodzicom wzmocnić
zaangażowanie rodziców oraz ich wpływ na
sprawy dotyczące przedszkola.
Zadaniem FUB jest praca ku następującemu
głównemu celowi:
Współpraca między domem a przedszkolem
ma przyczynić się do tego, aby wszystkie
dzieci otrzymały jak najlepszą ofertę.
Dobra współpraca może przyczynić się do
wyrównywania różnic społecznych i dobrego
przejścia z przedszkola do szkoły.

Åse-Berit Hoffart
Bezpośredni nr tel.: (+47) 22 05 90 81
Tel. komórkowy: (+47) 4678 73 07
aho@fug.no / aho@fubhg.no
Lou Cathrin Norreen
Bezpośredni nr tel.: (+47) 22 05 90 80
Tel. komórkowy: (+47) 93 08 68 60
lcn@fug.no / lcn@fubhg.no

Współpraca między
domem a przedszkolem
ma przyczynić się do
tego, aby wszystkie dzieci
uczęszczające do
przedszkola otrzymały jak
najlepszą ofertę.

Jakość w przedszkolu.
FUB dba o dobrą jakość i uważamy, że
ważne jest, aby przedszkole miało:
- Wykwalifikowany i stabilny personel
- Lokale i środki, które są zapraszające,
dostosowane i sprzyjające rozwojowi
- Dalekosiężny plan dotyczący zawartości
z progresją odpowiednią dla wieku 		
dziecka
- Wytyczne z zakresu etyki
- Dobre kierownictwo
FUB koncentruje się na trzech głównych
sprawach:
1. Jakość w przedszkolu
2. Udział rodziców
3. Indywidualne dostosowanie

Współpraca między domem
a przedszkolem jest ustalona
wedle Ustawy o przedszkolach.
§ 1. Cel
Przedszkole ma poprzez współpracę i porozumienie z domem dbać o dziecka potrzeby
opieki i zabawy oraz propagować naukę i kulturę
osobistą jako podstawy wielostronnego rozwoju.
Następnie w Planie ramowym zawartości
oraz organizacji przedszkoli jest
napisane, że: ”Rodzice i personel
przedszkola mają wspólną
odpowiedzialność za to, aby dzieci
czuły się dobrze oraz za ich rozwój.
Codzienna współpraca między domem a
przedszkolem musi opierać się na
wzajemnej otwartości i zaufaniu”.

Rodzice są
najważniejszymi
osobami w życiu dziecka i
najistotniejszymi partnerami
do współpracy dla
przedszkola.

