Velkommen i
forældrebestyrelsen

Sådan arbejder forældrebestyrelsen
Velkommen som medlem i
forældrebestyrelsen. Her er du repræsentant
for alle forældre i områdeinstitutionen, og du
skal være med til at træffe beslutninger for de
børnehuse, der ligger i jeres område.
At være medlem i forældrebestyrelsen er
frivilligt arbejde. Det er med andre ord ikke
borgerligt ombud, og du får ikke honorar for
opgaven. Til gengæld får du mulighed for at
deltage i udviklingen af børnenes liv og
hverdag i områdets børnehuse.

•
•
•
•
•
•
•

•
Bestyrelsen består af de forældremedlemmer, der er valgt på det årlige møde
samt medarbejderrepræsentanter. Alle har
stemmeret og deltager på lige fod i arbejdet.

Hvad er bestyrelsens opgaver?
Rammen om bestyrelsens arbejde er den
vedtægt, der er godkendt af
Kommunalbestyrelsen og Børne- og
Skoleudvalget.
I vedtægten står bl.a. at forældrebestyrelsen
er involveret i principsager og ikke i
personsager.
Det betyder, at bestyrelsen bl.a. træffer
beslutninger om principperne for:
•
•

Anvendelsen af den årlige
budgetramme
De pædagogiske aktiviteter i
dagtilbuddet

•
•

Samarbejdet med andre institutioner,
skoler mv.
Forplejning og større indkøb
Personalets sammensætning
Forældresamarbejdet
Dialogen mellem forældrebestyrelsen
og forældregruppen som helhed
Forældrenes deltagelse i de
pædagogiske aktiviteter og projekter
Samarbejdet om børnenes overgange
fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud
til skole
Samarbejdet mellem hjem og
dagtilbud
Samarbejdet mellem dagtilbud og
skole
Samarbejdet med frivillige og
foreninger i lokalområdet

Du kan læse mere om bestyrelsens opgaver i
vedtægten på kommunens hjemmeside.

Når bestyrelsen skal mødes
Forældrebestyrelsen mødes mindst fire
gange om året. Det er formanden, der er
ansvarlig for at indkalde til møderne, normalt
med 14 dages varsel.
I kan træffe beslutninger på møder, hvor alle
repræsentanter er inviteret og hvor mindst
halvdelen af de stemme- berettigede
medlemmer er mødt op.
På møderne skal I også drøfte, hvordan I vil
involvere de øvrige forældre og informere
dem om de beslutninger, I træffer.

Dem samarbejder du med i forældrebestyrelsen
Forældrerådene

Områdelederen

Et forældreråd fungerer som
samarbejdspartner for forældrebestyrelsen og
ledelsen. Forældrerådet skal fx høres, inden
bestyrelsen vedtager pædagogiske principper
for områdeinstitutionen.

I forældrebestyrelsesarbejdet deltager
områdelederen som sekretær uden
stemmeret. Det betyder, at område- lederen
rådgiver bestyrelsen og sørger for, at I har
det fornødne materiale til at træffe
beslutninger. Områdelederen skal også sikre,
at de beslutninger I træffer i bestyrelsen, er
lovlige.

Det er forældrebestyrelsen, der hvert år tager
stilling til, om der skal oprettes forældreråd i
børnehusene.
Et forældreråd kan maksimalt bestå af fem
forældrerepræsentanter og en
medarbejderrepræsentant.
Områdelederen eller den daglige leder
deltager i forældrerådsmøderne i de enkelte
huse.

Institutionsrådet
Formanden for forældrebestyrelsen deltager i
Institutionsrådet sammen med formanden for
Børne- og Skoleudvalget, udvalgets
medlemmer og de øvrige
forældrebestyrelses- og
institutionsbestyrelsesrepræsentanter.

Områdelederen er pædagogisk og
økonomisk ansvarlig overfor
Kommunalbestyrelsen.
Det er områdelederen, der træffer
beslutninger om sager vedrørende det
enkelte barn og de ansatte. Ofte i samarbejde
med den daglige leder og forvaltningen.
Det er også områdelederen, der ansætter nyt
personale efter indstilling fra et
ansættelsesudvalg, og områdelederen, der
indstiller opsigelser og fratrædelses- aftaler til
personalechefen i kommunen.

Den daglige leder
Institutionsrådet mødes to til fire gange om
året, og rådets opgave er:
• At sikre dialog mellem Børne- og
Skoleudvalget samt forældre- og
institutionsbestyrelser
• At rådgive om fælles opgaver for
dagtilbudsområdet
• At være et udviklings- og debatforum,
hvor emner af generel interesse for
dagtilbudsområdet drøftes.

Den daglige leder deltager ikke i
forældrebestyrelsens arbejde, men har et
nært samarbejde med børnehusets
forældreråd.
Hvis der skal ændres på den generelle
struktur i børnehuset, som aldersfordeling af
børn i grupperne eller oprettelse af særlige
grupper, drøfter den daglige leder sagen med
forældrerådet, inden hun træffer en
beslutning.

Vigtigt at vide
Tavshedspligt
Du har tavshedspligt om alle de fortrolige
oplysninger, du modtager, mens du sidder
i forældrebestyrelsen.
Det betyder, at du hverken under dit
medlemskab eller efter udtræden må
referere de fortrolige forhold, du har fået
kendskab til.

God arbejdslyst i forældrebestyrelsen!

Dagtilbudsområdets Sekretariat
Stationsvej 36 I 3460 Birkerød
www.rudersdal.dk

Det kan fx være oplysninger, som forældre
har givet dog om deres private forhold,
eller det kan være om ansøgere til
stillinger i områdets børnehuse.
Du kan læse mere om tavshedspligt i
straffelovens § 152.

