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Sakstittel:  VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL 

SAMARBEIDSUTVALG I OPPVEKSTSEKTOREN  2019 - 2023  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer som politiske representanter for 

samarbeidsutvalgene i perioden 2019 - 2023: 

 

1. Kjøllefjord Skole:  

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….

                               

2. Galgenes Barnehage 

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….

                               

         

3.  Lebesby Oppvekstsenter: 

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….

                               

 

 

 

Saksutredning: 
Dokumenter: 

- Barnehageloven 

- Opplæringsloven 

 

 

Faktaopplysning: 

 
§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd 
og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 



skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for 
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at 
hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke 
med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 

 

 

§ 5.Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal 
barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende 
ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes 
også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og 
ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen 
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd. 
 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to 
for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter 
lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan 
kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp 
samarbeidsutvalet som styre for skolen etter kommuneloven § 5-10 og § 10-8. Dersom 
kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to 
representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller 
foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med 
framlegg. 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal 
barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage 
og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for 
undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar 
for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to 
representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for 
kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne 
opp inntil to medlemmer. 
 

 

Det skal velges 1 fast medlem og et varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene. 

 

 

 



 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  Personal- og serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


