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Om KFAU 
 

KFAU er en forkortelse for det kommunale foreldrearbeidsutvalget.  

Alle foreldre/foresatte som har barn i kommunale barnehager er medlemmer av 
Foreldrerådet i den barnehagen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som 
fungerer som et styre for Foreldrerådet.  

KFAU sine medlemmer består av en representant fra hvert FAU, slik at alle 
barnehagene er representert. Det er normalt leder i det enkelte FAU som blir medlem 
av KFAU, men andre FAU medlemmer kan oppnevnes. 



 

Hensikt og oppgaver 

KFAU er ikke et lovpålagt organ, og har ingen beslutningsmyndighet. Hensikten med 
KFAU er samarbeid på tvers av de kommunale barnehagene – og opp mot kommune 
og politikere. 

KFAUs oppgaver: 

 Fremme fellesinteressene til de kommunale barnehagene. 
 Være en felles møtearena for de enkelte FAU avdelingene. 
 Jobbe for tett dialog med lokalpolitikere i barnehagerelevante saker. 
  Være en samarbeidspartner for kommunen i prinsipielle og større saker. 

KFAU skal ikke ta opp saker om enkeltbarn, slike saker skal tas opp med 
barnehagens ansatte/styrer. 

Kommunikasjonslinjer 
 

KFAU informerer ut til sine medlemmer, som er ansvarlig for å informere videre til sitt 
FAU i sin barnehage – og ved behov alle foreldrene i sin barnehage. 
 
Saker skal først opp i det enkelte FAU. Hvis saken vurderes til å være aktuelt for alle, 
eller hvis det er behov for å rådføre seg med flere, tas saken til KFAU.  
 
Saker fra kommunen kommer først til leder i KFAU, som informerer medlemmene i 
KFAU. 

 
Verv 

 
Det velges en leder og en nestleder for KFAU. Leder har ansvar for å skrive referat 
fra møtene. 
 

Årshjul 
 

DATO: AKTIVITET: ANSVAR: 

Oktober KFAU møte, valg av verv. 
 

Leder fra forrige barnehageår 

Mars KFAU møte 
 

Leder 

 
Det settes opp 2 møter i året, på møtet på høsten inviteres oppvekst og kultursjef og 
representant for HOK med på møtet. 
 
Konkrete saker som utløser behov for møter forsøkes tas på de faste, alternativt 
kalles det inn til ekstra møte. 
 

E post til KFAU: kfau.barnehager@gmail.com  
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