
 
 

                       15.12.2008  
                                                                Besluttet i Kommunalbestyrelsen 28.01.2009          
                                            

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagplejes forældrebestyrelse 
 i Rudersdal Kommune  

 
 
 

§ 1 Formål 
Det er Kommunalbestyrelsens mål med børnenes ophold i dagplejen, at 
dagplejens ansatte sikrer en pædagogisk praksis, der ved omsorg, læring og 
respekt i et social samspil udvikler børnenes personlighed, kreativitet og ev-
ner. Der skal tilbydes en pædagogisk kvalitet, der skaber mulighed for, at 
barnet i samspil med andre kan udvikle sig, lære og indgå i sociale fælles-
skaber. 
 
Dagplejen skal tilrettelægge deres virksomhed ud fra Dagtilbudslovens for-
mål og mål. Loven vedlægges som bilag 1. Derudover skal dagplejen arbejde 
i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens mål og rammer for områ-
det. 
 
 

§ 2 Sammensætning af og opgaver for forældrebestyrelsen  
Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver indenfor de mål og rammer, 
som Kommunalbestyrelsen har fastsat.  
 
Bestyrelsens sammensætning: 

• 7 eller 9 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagple-
jen. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem pr. husstand.  

• 1 - 2 repræsentanter vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere 
i dagplejen. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemme-
ret 

• Dagplejelederen deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
 
Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 2 eller 3 suppleanter for 
forældrerepræsentanterne og 1 - 2 suppleanter for medarbejderrepræsentan-
terne. En suppleant indtræder som medlem af bestyrelsen, når et medlem 
udtræder i valgperioden. 
 
 

§ 3 Valg til forældrebestyrelsen  
Forældrerepræsentanterne og suppleanterne vælges på et forældremøde, 
som afholdes i september måned. Valget indkaldes af den siddende besty-
relse. Eksisterer der ikke en bestyrelse, indkalder dagplejelederen. 
 
Valgperioden begynder 1. oktober og løber i 2 år, til nyvalg har fundet sted. 
I lige år vælges 3 eller 4 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 4 eller 5 
forældrerepræsentanter. 
Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold 
til antal opnåede stemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
foretages adskilt. Genvalg kan finde sted. 
Personer, der er ansat i dagplejen, kan ikke vælges som forældrerepræsen-
tanter eller suppleanter. 
 
Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges på et personalemøde, 
indkaldt af dagplejelederen. Valg og valgperiode følger samme regler som for 
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valg af forældrerepræsentanter. Alle fastansatte medarbejdere har stemme-
ret. Der henvises til bilag 2 om regler for valg af medlemmer til bestyrelserne 
for Rudersdal kommunes dagpleje. 
 
 

§ 4 Valgbarhed og valgret 
Forældre til børn i dagplejen kan vælges som forældrerepræsentanter og har 
valgret vedr. samme. Ved afstemning kan der afgives 1 stemme pr. indskre-
vet barn i dagplejen. Fastansatte medarbejdere i dagplejen er valgbare og 
har valgret som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Se bilag 2. 
 
 

§ 5 Udtrædelse af bestyrelsen og forældreråd 
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når dets barn 
ophører i dagplejen, og suppleanten indtræder. En medarbejderrepræsentant 
udtræder af bestyrelsen, når den pågældende har indgivet eller modtaget sin 
opsigelse, og suppleanten indtræder.  
Ethvert medlem af bestyrelsen kan udtræde efter eget ønske. 
 
 

§ 6 Bestyrelsens konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter nyvalg med 
en formand, der vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. 
Dagplejelederen indkalder til konstituerende møde, der afholdes senest den 
15. i den efterfølgende måned. 
 
Formanden indgår som medlem i Institutionsrådet for Rudersdal Kommunes 
dagtilbud til børn. 
 

 
§ 7 Forretningsorden 

Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 4 gange årligt. 
Kommunalbestyrelsen foreslår en standardforretningsorden. Se bilag 3.  
Bestyrelsen kan vedtage en anden forretningsorden, der dog ikke bør afvige 
væsentligt fra standardforretningsordenen. Forretningsordenen fremsendes 
til Dagtilbudsområdet. 
 
 

§ 8 Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen fastlægger principper og overordnede retningslinier for dagple-
jens virksomhed inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål og ram-
mer. Bestyrelsen skal således vedtage principper og ikke deltage i beslutnin-
ger, der vedrører tilrettelæggelse og afvikling af det daglige pædagogiske 
arbejde i dagplejen. Forhold vedrørende de ledelsesmæssige og personale-
politiske forhold er dagplejelederens eller forvaltningens ansvarsområde og 
skal ikke behandles i bestyrelsen, jf. § 10. 
 
Virksomhedsplan 
Bestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, dagplejens virksomheds-
plan, som skal være gældende for det kommende år. Virksomhedsplanen 
skal tage udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens overordnede dagtilbudspo-
litik og målsætninger for dagtilbudsområdet og skal som minimum indeholde 
følgende: 
 

• Beskrivelse af dagplejen 
• Dagplejens værdigrundlag og pædagogiske principper,  
• Læringssyn og læringsmål,  
• Mål for temaerne i den pædagogiske læreplan, herunder handlings- 

og evalueringsplan 
• Mål-, handle- og evalueringsplan for kommunalt udmeldte indsatsom-

råder 



 3 

• Mål, handle- og evalueringsplan for dagplejens egne indsatsområder 
• Bestyrelsens årsberetning  

 
Herudover skal følgende indgå 

• Nøgletal for dagplejen 
• Vedligeholdelsesplan for indvendig vedligeholdelse i legestuerne og 

legepladserne 
• Børnemiljøvurdering og handlingsplan for denne 
• Principper for forældresamarbejdet. 

 
 
Bestyrelsens økonomiske kompetence 
Bestyrelsen fastsætter principperne for anvendelsen af budgettet indenfor 
den af Kommunalbestyrelsen fastsatte budgetramme. Herudover godkender 
bestyrelsen på baggrund af indstilling fra dagplejelederen fordeling af budget-
tet for det kommende år.  
 

 
§ 9 Bestyrelsens øvrige opgaver og kompetence 

 
Stk. 1 Indstillingsret og ansættelsesforhold: 
Bestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af leder og personale. Det be-
tyder, at bestyrelsen og dagplejelederen skal aftale, hvordan et ansættelses-
udvalg nedsættes samt proceduren for ansættelsesprocessen.  
 
Ved ansættelser af personale skal dagplejelederen og 1 medarbejderrepræ-
sentant altid medvirke. Bestyrelsen kan bemyndige dagplejelederen til at va-
retage ansættelsen. 
Indstilling til ansættelse sker til dagplejelederen, som afgør ansættelse. 
 
Område Dagtilbud er ansvarlig for proceduren i forbindelse med ansættelse 
af dagplejelederen. 
Ved ansættelser af dagplejelederen medvirker formanden, 2 øvrige forældre-
repræsentanter, 2 dagplejerepræsentanter, 2 tilsynsførende pædagoger 
samt områdechefen for Dagtilbud.  
Ansættelsesudvalget indstiller til områdechefen for Dagtilbud, som afgør an-
sættelse.  
 
Løn- og ansættelsesforhold vedrørende dagplejepersonalet følger de regler, 
der er fastsat efter forhandling mellem kommunen og de forhandlingsberetti-
gede organisationer. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen/forvaltningen og 
lederen er ansvarlig for lønforhandlinger, ansættelser mv.  
 
Beslutning om uansøgt afsked træffes af chefen for personaleområdet, efter 
indstilling fra områdechef eller dagplejeleder. 
 
 

Stk. 2 Vedtagelse af principper for dagplejens arbejde:  
Bestyrelsen vedtager: 
 

• Principper for de pædagogiske aktiviteter i legestuerne og i dagplejen i 
øvrigt 

• Principper for samarbejdet med andre institutioner  
• Principper for forplejning og inventar 
• Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed 
• Principper for forældrenes deltagelse i dagligdagen 
• Normer for indvendig vedligeholdelse og rengøring i legestuerne  

 
Bestyrelsen skal derudover inddrages i arbejdet med den pædagogiske læ-
replan og børnemiljøvurderingen i henhold til udarbejdelsen af den årlige 
virksomhedsplan. 
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Bestyrelsen udarbejder årligt en årsberetning, som indgår i virksomhedspla-
nen, som de godkender. Dette formidles til de øvrige forældre. 

 
 
 

§ 10 Dagplejelederens opgaver 
 
Dagplejeledernes opgaver er med reference til områdechefen: 

• At være strategisk, administrativ, økonomisk, pædagogisk, persona-
lemæssigt leder for institutionen. 

• At være ansvarlig for udmøntning og opfølgning på Rudersdal Kom-
munes politikker og vedtagelser på dagtilbudsområdet. – herunder  
at der årligt udarbejdes en virksomhedsplan indeholdende pædago-
gisk læreplan, børnemiljøvurdering mv. jf. retningslinjer herfor 

• Inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen af mål for de pædagogiske læ-
replaner 

• At samarbejde med andre kommunale institutioner og forvaltninger 
• At være sekretær for bestyrelsen. 
• At samarbejde med pladsanvisningen 
• At indgå i ledelsesmæssigt strategisk forum for forvaltningen om ud-

viklingen af det samlede dagtilbudsområde. 
 
Dagplejelederen deltager som sekretær uden stemmeret i bestyrelsesmø-
derne og forbereder og forelægger spørgsmål/emner for bestyrelsen på en 
sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at træffe beslutning. Dagpleje-
lederen skal afgive indsigelse, hvis en beslutning efter lederens opfattelse 
strider mod lovgivningen eller Kommunalbestyrelsens beslutninger. Indsigel-
sen skal anføres i referatet. Se bilag 3. 
 

 
 

§ 11 Udtaleret og -pligt 
Bestyrelsen kan udtale sig om alle forhold vedrørende dagplejen over for 
Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at udtale sig om spørgsmål 
vedr. dagplejen, der stilles af Kommunalbestyrelsen. 
 
 

 
 

§ 12 Bestyrelsens virksomhed 
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i lukkede møder. Bestyrelsen kan dog 
indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af sær-
lig interesse for dem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvde-
len af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved 
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, 
dog ikke ved valg til bestyrelsen, jfr. bilag 2. 
Et bestyrelsesmedlems indsigelse overfor en af flertallet truffet beslutning 
kan kræves ført til referat. 
Referat fra møderne underskrives af de fremmødte og stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer. Beslutningsreferater offentliggøres ved uddeling til 
samtlige forældre. 
 
 

§ 13 Ændring af vedtægten 
 

Ikke lovfastsatte ændringer af styrelsesvedtægten samt ændringer af den 
overordnede institutionsstruktur kan kun finde sted efter indhentet udtalelse 
fra forældrebestyrelserne.  
Ændringer, begrundet i ændret lovgivning, indskrives i styrelsesvedtægten af 
forvaltningen og fremlægges til orientering. 
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§ 14 Tavshedspligt 

Bestyrelsens medlemmer og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har 
tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning af fortrolig karakter, som de 
bliver bekendt med i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Denne pligt be-
står også efter medlemmets udtræden og/eller ansættelsesforholdets ophør. 
Jf. i øvrigt bilag 1. 
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Bilag 1 
 

Relevante lovbestemmelser 

Uddrag af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dag-

tilbudsloven) Lov nr. 501 af 6. juni 2007.  

Kapitel 1  

Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v.  

Formål  
§ 1. Formålet med denne lov er at  
1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud 
samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,  
2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og 
tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov 
og ønsker,  
3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret 
del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende 
og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn 
og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og  
4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbud-

dene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.  

Anvendelsesområde m.v.  
§ 2. Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 
som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål.  
Stk. 2. Forældre med lovligt opholdssted her i landet har ret til ydelser efter denne lov.  
Stk. 3. Forældre kan alene råde over én plads pr. barn i tilbud efter denne lov, jf. dog § 80, 
stk. 4.  

Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med  
dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud  

§ 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpæ-
dagogiske fritidstilbud.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for 
henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til ud-
møntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social 
service, herunder at tilbuddene medvirker til at  
1) skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter denne lov og andre relevante 
love og  
2) yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en oversigt over dag-, fritids- og klubtilbud 
m.v. i kommunen samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.  
§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og 
klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støt-
te i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan 
støtte i tilbuddet.  
Stk. 3. Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling 
m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af tilbuddene efter denne lov, oprettes efter 
bestemmelserne i lov om social service.  
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og 
den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 
3, efterleves.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.  
§ 6. Lederen af det enkelte kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har den pædagogi-
ske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen her-
for.  
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Stk. 2. Lederen af det enkelte selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har den pædago-
giske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for institutionsbestyrelsen 
herfor.  

Dagtilbud til børn indtil skolestart 
Kapitel 2  

Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.  

Formål for dagtilbud  
§ 7. B ørn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres 
trivsel, sundhed, udvikling og læring.  
Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det 
enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg op-
vækst.  
Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, 
leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforsk-
ning og erfaring.  
Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i 
forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.  
Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at 
udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i 

samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fri-
tidstilbud.  

Pædagogisk læreplan  
§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alders-
gruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske 
læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af 
den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.  
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring in-
den for følgende temaer:  
1) Alsidig personlig udvikling.  
2) S ociale kompetencer.  
3) S proglig udvikling.  
4) Krop og bevægelse.  
5) Naturen og naturfænomener.  
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.  
Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktivi-
teter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.  
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske meto-
der, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.  
Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem 
eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.  
§ 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske 
læreplan.  
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres 
årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske 
metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden for temaerne i § 8, stk. 2 og 3. Lede-
ren skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.  
Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalue-
ringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.  
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. § 9, stk. 2, og skal på bag-
grund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra 
kommunalbestyrelsens side.  
 

Sprogvurdering og sprogstimulering  
§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn i kommunen får tilbudt en 
sprogvurdering, og skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter og anden bi-
stand, jf. § 4, stk. 2, i denne lov og §§ 4 og 4 a i lov om folkeskolen.  
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle fami-
lier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på 
muligheden for en plads i et dagtilbud.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbin-
delse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogud-
vikling, og at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og 
rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats.  

Børnemiljøvurdering  
§ 12. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en 
kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderin-
gen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan.  
Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet 
skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.  
Stk. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvur-
deringen.  
Stk. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter 
tilknyttet den kommunale dagpleje.  
§ 13. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurde-
ringen.  
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum 
hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet.  
Stk. 3. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Under-
visningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.  

Forældrebestyrelse  
§ 14. Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal 
dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje 
eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre, jf. dog § 24 a i lov om folke-
skolen. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kom-
munalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kom-
munale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal have stemmeret.  
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for selvejende daginstitutioner, hvis bestyrelse består af et flertal af 
valgte forældre.  
Stk. 3. For privatinstitutioner skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse efter 
§ 20 påse, at forældrene sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende 
daginstitutioner.  
Stk. 4. For privat dagpleje skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftalen sikre foræl-
drene indflydelse på dagplejens arbejde med børnene.  
§ 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens 
arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og 
rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.  
Stk. 2. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dag-
plejens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de mål og 
rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.  
Stk. 3. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kom-
munalbestyrelsen har fastsat. I selvejende daginstitutioner varetager forældrebestyrelsen 
endvidere sine opgaver inden for det formål og idegrundlag, der er fastsat i vedtægten, jf. § 
16, stk. 2.  
Stk. 4. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen 
i kommunale og selvejende daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.  
Stk. 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.  
§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne 
vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.  
Stk. 2. Den selvejende daginstitutions bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra 
forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen. Vedtægten skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at 
føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiver-
kompetence.  

Forældrebetalt madordning 
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§ 17. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give mulighed for madordninger i dagtilbud efter 
§ 19, stk. 2 og 3, og fastsætter de overordnede rammer for madordningen.  
Stk. 2. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter, om der skal oprettes en mad-
ordning efter stk. 1, og hvordan den skal tilrettelægges.  
Stk. 3. De enkelte forældre med børn i et dagtilbud beslutter, om de vil benytte madordnin-
gen. Forældrene, der benytter ordningen, betaler udgiften hertil.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til 
madordninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lønudgifter, der medgår til madordnin-
ger, kan indregnes i forældrenes betaling.  
Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har besluttet at give mulighed for forældrebe-
talte madordninger, kan privatinstitutioner oprette forældrebetalte madordninger. Privatinsti-
tutionen fastsætter selv rammerne for ordningen.  
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forældrebetalte madordninger i 
dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.  
 

Central evaluerings- og rådgivningsfunktion 
§ 18. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud, der er tilknyttet Dan-
mark Evalueringsinstitut, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut, skal forestå systematisk 
indsamling, analyse og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsområdet.  
Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning vedrørende evaluering og 
kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion.  
Stk. 3. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion kan indhente de oplysninger fra 
kommuner og dagtilbud, der skønnes af betydning for evaluerings- og rådgivningsfunktio-
nens opgaver.  
 

Straffelovens § 152 om tavshedspligt, uddrag af lovbekendtgørelse nr. 
909 af 27. september 2005 om straffeloven, kapitel 16, §§ 152  
 

§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget vide-
regiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået 
kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis forholdet er begået med forsæt til at skaf-
fe sig eller andre uberettiget vinding eller der i øvrigt foreligger særlig skærpende omstæn-
digheder. 

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet 
som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væ-
sentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 

§ 152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller 
har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med en offentlig myndighed. 
Det samme gælder den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af det 
offentlige. 

§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at 
have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er frem-
kommet ved en sådan overtrædelse. 

Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget 
videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, 
stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c. 

Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget 
videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar. 

§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 

• er forpligtet til at videregive oplysningen eller  

• handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres 
tarv.  

§ 152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er 
undergivet privat påtale.  

Stk.2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom. 
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          Bilag 2 

 
 

Regler om valg af forældrevalgte medlemmer til bestyrelsen 
 ved Rudersdal Kommunes dagpleje 

I medfør af Styrelsesvedtægten for Rudersdal Kommunes dagpleje har Bør-
ne- og Skoleudvalget fastsat følgende om valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

Tidspunkt for afholdelse af valg 
Dagplejelederen eller formanden indkalder til et forældremøde inden udgan-
gen af september måned hvert år. Det skal fremgå af dagsordenen, at der 
skal afholdes valg af medlemmer til dagplejens bestyrelse. Der skal tages 
stilling til, om bestyrelsen skal bestå af 7 eller 9 medlemmer. Afgørelsen træf-
fes ved stemmeflerhed.  
 
 

Valgret og valgbarhed 
Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer vælges af og blandt dagplejens 
forældrekreds. Ved dagplejens forældrekreds forstås de personer, der på 
valgets tidspunkt har forældremyndigheden over et barn i dagplejen eller fak-
tisk udøver omsorgen for barnet. Der kan afgives 1 stemme pr. barn. 
Valg til bestyrelsen sker ved stemmeflerhed. 
Ved afstemningen kan der udleveres en stemmeseddel. Ved stemmeafgivel-
sen prioriteres det antal kandidater, der skal vælges. I tilfælde af stemmelig-
hed, sker der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange 
stemmer. 
Foreligger der på ny stemmelighed, foretages der lodtrækning. 
 
Personer, der er ansat i dagplejen, kan ikke vælges som forældrerepræsen-
tanter eller som suppleanter. 
 
 

Kandidater 
Inden forældremødet kan forældre tilkendegive, om de er interesserede i at 
stille op til forældrebestyrelsen. Dette meddeles lederen eller bestyrelsesfor-
manden før forældremødet. Såfremt en kandidat måtte være forhindret i per-
sonligt fremmøde, kan denne dog ved fuldmagt til lederen tilkendegive sin 
kandidatur. Man kan således også tilkendegive sit kandidatur ved mødet. 
 
 
Er der flere kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, holdes skriftlig af-
stemning, der skal være hemmelig. 
Valget foretages særskilt for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Den, der ønsker at stemme (den stemmeberettigede), skriver navnene på 
stemmesedlen på de kandidater, vedkommende ønsker valgt. Afstemningen 
ledes af mødelederen, der vælges forud for afstemningen. 
 
 

Opgørelse af valget 
Stemmeoptællingen sker straks efter afstemningens afslutning af mødelede-
ren. Som valgt anses de kandidater, der har opnået det højeste antal afgivne 
gyldige stemmer. Dagplejelederen meddeler resultatet af afstemningen og 
informerer Dagtilbudsområdet herom. 
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Ændringer i valgperiodens løb 

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af dagplejens bestyrelse, indtræder den 
suppleant, der har fået flest stemmer. 
 
 

Klageadgang 
Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres i første 
omgang af mødelederen. 
 
Klager over valget skal inden en uge efter valgets afholdelse indgives skrift-
ligt til Dagtilbudsområdet, der, efter at have indhentet en udtalelse fra møde-
lederen, dagplejelederen og bestyrelsen, snarest muligt træffer afgørelse om 
eventuelt omvalg. 
 
I tilfælde af omvalg er det forholdene på tidspunktet for omvalget, der er af-
gørende for, hvilke personer der har valgret og er valgbare. 
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       Bilag 3 
 
 
 

Forslag til Standardforretningsorden 
for 

Bestyrelserne for 
Rudersdal Kommunes Dagpleje 

 
 
1. Efter valget til bestyrelsen holdes konstituerende møde senest den 15. i 

den efterfølgende måned. Det konstituerende møde indkaldes af dagple-
jens leder. 

 
2. På det i punkt 1 nævnte møde konstituerer bestyrelsen sig med en for-

mand, valgt blandt de forældrevalgte medlemmer, og fastsætter en forret-
ningsorden for bestyrelsens arbejde. 

 
3. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt. Mødeplan for 

de ordinære bestyrelsesmøder i det kommende år fastlægges på det 
konstituerende møde. 
 
Formanden og dagplejelederen (som sekretær) sørger for, at dagsorde-
nen er bestyrelsens medlemmer i hænde senest fem hverdage før hvert 
møde. Bilag 4 er eksempel på en dagsorden. 
 

 Indehavere af forældremyndighed til et barn i dagplejen eller de, der fak-
tisk udøver den daglige omsorg for barnet, kan forlange et emne behand-
let på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde, såfremt skriftlig 
anmodning herom er afleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne eller le-
deren senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Dette gælder dog ikke per-
sonsager, som i stedet behandles af dagplejelederen eller områdechefen. 
 
Dagsordenen er offentlig for øvrige forældre samtidig med udsendelse til 
bestyrelsens medlemmer. 
 
På bestyrelsesmøderne kan der kun træffes beslutning om emner på 
dagsordenen. 

 
 Der kan normalt ikke træffes beslutning om emner, der fremsættes under 

punktet eventuelt, med mindre alle medlemmer af bestyrelsen deltager i 
mødet og samtykker heri. 

  
4. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, hvis mindst to bestyrelses-

medlemmer eller dagplejens leder fremsætter skriftlig anmodning herom 
overfor formanden.  

 
Mødet skal afholdes senest otte dage efter fremsendelse af anmodnin-
gen, og dagsordenen skal være udsendt til bestyrelsens medlemmer se-
nest tre dage før mødet. 

 
5. Adgang til bestyrelsens møder har bestyrelsesmedlemmer og dagplejele-

deren.  
 
 Bestyrelsen kan herudover indkalde særligt sagkyndige til at deltage i en-

kelte møder. 
 
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmer-

ne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I til-
fælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
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7. Bestyrelsen fører en protokol med referat af de trufne beslutninger. 
 
Sekretæren (lederen) sørger for, at udkast til referat udleveres til besty-
relsens medlemmer, suppleanterne og dagplejelederen senest en uge ef-
ter mødet. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være formanden i 
hænde senest en uge herefter. Sekretæren indarbejder bemærkningerne 
og udsender endeligt referat. 
 
Protokollen opbevares i dagplejen af lederen. 
 
Det udsendte referat må ikke indeholde omtale af sager af fortrolig karak-
ter, herunder konkrete personsager. Referat af sådanne sager skal med-
tages på særskilt ark i protokollen. 

 
8. Bestyrelsen afgiver en skriftlig årsberetning til Kommunalbestyrelsen og 

forældrene. Beretningen skal foreligge inden det forældremøde, hvor der 
afholdes valg til bestyrelsen. 
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      Bilag 4 
 
 
Forslag til DAGSORDEN 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
 
2. Valg af referent og mødeleder 
 
 
3. Meddelelser fra formanden 
 
 a) Post til bestyrelsen. 
 b) Eventuelle henvendelser fra forældre m.v. 
 c) Andre meddelelser. 
 
 
4. Meddelelser fra dagplejelederen. 
 
 a) Budget 
 b) Ind- og udmeldte børn 
 c) Personalesituationen 
 d) Gennemgang af relevant post til dagplejen 
 e) Andre meddelelser 
 
 
5. Orientering om det pædagogiske arbejde 
 Gennemgang af arbejdet i de forskellige  
           legestuegrupper 
 
 
6. Planlægning af næste forældremøde 
 
 
7. Punkter til næste møde 
 
 
8. Her og nu information 
 
 
9. Eventuelt 

 
 

 


