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Forældre- og 
institutionsbestyrelsernes 
opgaver og roller



Bestyrelser og forældreråd

Kommunale:
Forældrebestyrelser og forældreråd

Selvejende:
Institutionsbestyrelse



Principper for de 
kommunale forældrebestyrelser
• Tredeling af ”magten”
• Kommunalbestyrelsen vedtager mål og rammer 

og delegation
• Forældrebestyrelsen vedtager principper og kan 

delgeres beslutningsadgang
• Ledelsen har ansvaret for de konkrete 

beslutninger om det daglige pædagogiske 
arbejde

• Ikke adgang til enkeltsager, personale og 
ledelsesmæssige forhold, optagelse af børn mv.



De kommunale forældrebestyrelser 
skal vedtage:
• Principper for de pædagogiske aktiviteter
• Principper for samarbejdet med andre 

institutioner, skoler mv.
• Normer og standarder for forplejning, inventar 

og rengøring
• Principper for personalets sammensætning
• Principper for forældresamarbejdet
• Principper for dialogen mellem 

forældrebestyrelsen og forældregruppen som 
helhed

• Principper for forældrenes deltagelse i 
dagligdagen



• De pædagogiske principper – hvad 
gælder

• Principper for anvendelsen af 
budgetrammen

• Udmøntning af mad- og 
måltidspolitik

• Omsætning af legepladspolitik
• Fastlæggelse af lukkedage og 

sampasning
• Afgivne høringssvar til BSU og 

Kommunalbestyrelse
• Behandling af læreplansmål, 

evaluering og opfølgning
• Afstemning vedr. frokostordning

Årlig beretning



Rettigheder for de kommunale 
forældrebestyrelser

• Indstillingsret ved ansættelse af leder og 
personale

• Ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelse



Delegation:
• Udmøntning af mad- og måltidspolitikken
• Udmøntning af alkoholpolitikken
• Udmøntning af legepladspolitikken
• Fastlæggelse af lukkedage

Demokratiets vogter:
• Høringssager
• Ledelsens dispositioner
• Deltagelse i arbejdsgrupper
• Dialog om konklusion på pædagogisk tilsyn

Delegerede opgaver for de kommunale 
forældrebestyrelser



Forældrerådets opgaver
• Mulighed for dialog med børnehusets ledelse
• Medvirke til at viderebringe information til 

børnehusets forældre og assistere med information 
om nye tiltag

• Høres inden bestyrelsen vedtager pædagogiske 
principper

• Samarbejder om forældrearrangementer
• Medvirker ved afstemning om fravalg af 

frokostordning
• Kan bringe forslag op i bestyrelsen, 

der vedrører områdeinstitutionen



Selvejende institutionsbestyrelser

• Handler indenfor driftsoverenskomstens rammer
• Handler dermed indenfor kommunale mål og 

rammer samt MED systemet
• Er arbejdsgivere
• Er ansvarlige for overholdelse af budget, 

overenskomster mv.


