
 
 

 

Kunnskaps- og integreringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 872 417 842 

Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehager og 
nytt foreldreutvalg for grunnopplæringen 2020 - 2023 

 

Det skal velges kandidater både til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG) og nytt 

foreldreutvalg for barnehager (FUB) for perioden 2020 – 2023. Jeg ønsker med dette å 

invitere dere til å foreslå kandidater til nye utvalg.  

 

Jeg mener det er viktig at foreldrene er synlige og blir hørt i aktuelle barnehage- og 

skolepolitiske saker. Det er også viktig for Kunnskapsdepartementet å ha et rådgivende 

organ og en høringsinstans som ivaretar foreldrenes perspektiv.  

 

FUG skal ha syv medlemmer, inkludert leder og nestleder. I tillegg skal det  

oppnevnes to varamedlemmer. Medlemmene i utvalget må på oppnevnelsestidspunktet ha 

barn i grunnskolen eller i videregående opplæring 1. trinn. 

 

FUB skal ha seks medlemmer, inkludert leder og nestleder. I tillegg oppnevnes ett 

varamedlem. Medlemmene i utvalget må på oppnevnelsestidspunktet ha barn i barnehage. 

 

Jeg er opptatt av at utvalgene er bredt sammensatt slik at begge kjønn, ulike deler av landet 

og ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Samtidig er det viktig at alle 

medlemmer i utvalget bidrar i hele bredden av saker og temaer som utvalgene jobber med 

for å ivareta at godt samarbeid mellom alle foreldre og barnehage og skole. Kandidater som 

foreslås må ha erfaring fra arbeid som foreldrerepresentanter på barnehage-, skole- eller 

kommunenivå. 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/2882-1  

Dato 

7. juni 2019 

 

 

Se adresseliste 



 

 

Side 2 
 

FUG vil bli oppnevnt i en kongelig resolusjon. Oppnevning av FUB, som ikke er hjemlet i lov, 

diskuteres i regjeringen i tråd med retningslinjer fra Statsministerens kontor for avklaring av 

sammensetning av styrer, råd og utvalg. Det tas sikte på at nytt FUG og nytt FUB skal være 

oppnevnt innen 01.01.2020.  

 

Jeg ber kommunene videresende denne invitasjonen til aktuelle skoler ved 

samarbeidsutvalgene og til aktuelle barnehager ved samarbeidsutvalgene i kommunen, både 

kommunale og private barnehager.  

 

Frist for å sende forslag til kandidater til både FUB og FUG, med begrunnelse, er 1. 

september 2019. 

 

Alle kan foreslå kandidater, men kandidater kan ikke foreslå seg selv. 

 

Forslagene fremmes ved å fylle ut et skjema her  

 

I samme lenke finnes også mer informasjon om arbeidet i utvalgene og kriterier for 

utvelgelse av medlemmer til utvalgene.  

 

 

 

Med hilsen 

 
Jan Tore Sanner 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skjema-for-a-foresla-medlem-til-foreldreutvalget-for-grunnopplaringen-fug-eller-foreldreutvalget-for-barnehager-fub/id2653609/?expand=horingsbrev

