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I henhold til Dagtilbudslovens § 16 skal kommunen fastsætte vedtægter for styrelsen af de 
kommunale dagtilbud.  
 
I forbindelse med sammenlægningen skal styrelsesvedtægten for dagplejens 
forældrebestyrelse tilpasses til Rudersdal Kommune. I styrelsesvedtægten beskrives bl.a. 
procedurer for valg til forældrebestyrelsen; den kompetence kommunalbestyrelsen 
delegerer til forældrebestyrelsen, samt de opgaver bestyrelserne skal varetage.  
 
Dagtilbudsloven og den nuværende styrelsesvedtægt fastslår, at den nye 
styrelsesvedtægt skal høres i forældrebestyrelsen i dagplejen i Rudersdal. Da høringen 
kun omfatter én bestyrelse, har Dagtilbud til børn givet forældrebestyrelsen for dagplejen 
mulighed for at udtale sig i forhold til det forslag, Dagtilbud har arbejdet med som udkast. 
Det forslag, der foreligger på nuværende tidspunkt anbefales derfor godkendt uden 
yderligere høring. 
 
Dagtilbud oplyser, at vedtægtsforslaget så vidt muligt svarer til vedtægterne for de 
kommunale forældrebestyrelser i daginstitutionerne. 
 
Forslag fra forældrebestyrelsen, som er indskrevet i Dagtilbuds forslag 
Forældrebestyrelsen har fremsendt en række forslag, som Dagtilbud har indarbejdet i det 
vedtægtsforslag, der fremlægges.  
Det gælder præcisering af, hvor mange møder, der mindst skal afholdes, samt at 
beslutningsreferater fra forældrebestyrelsesmøderne offentliggøres ved uddeling til 
samtlige forældre.  
Derudover fremgår det nu af standardvedtægten, at formanden vælges blandt de 
forældrevalgte medlemmer (det fremgår af loven), samt at man i regler for valg til 
bestyrelsen præciserer, at man kan tilkendegive sit kandidatur til valg til 
forældrebestyrelsen ved mødet. 
 
Forslag fra forældrebestyrelsen, som Dagtilbud ikke anbefaler 
Forældrebestyrelsen har endvidere fremsendt forslag, som Dagtilbud anbefaler ikke 
imødekommes. Det gælder for følgende forslag: 
 
Fælles forældremyndighed 
Forældrebestyrelsen ønsker, at § 4 i vedtægten ændres, således at begge forældre til et 
barn ved delt forældremyndighed får stemmeret.  
Det er Dagtilbuds opfattelse, at forslaget ikke bør imødekommes. Som udgangspunkt har 
alle forældrepar fælles forældremyndighed, hvorfor stort set alle forældre ved forslaget 
tildeles 2 stemmer pr. barn. Enlige forældre med fuld forældremyndighed får en stemme 
pr. barn. 
Stemmeretten er knyttet til det enkelte barns indskrivning i institutionen. I de situationer, 



hvor begge forældre deltager i forældremødet, må forældrene aftale afgivelse af deres 
stemme. 
 
Forbliven eller udtræden af bestyrelsen 
Forældrebestyrelsen har tilkendegivet, at man i § 5 ønsker en dispensationsmulighed til 
forældrebestyrelsen, således at forældre, der har børn i dagplejen, der går ud men som 
samtidig har et barn på vej ind i dagplejen, kan blive siddende som bestyrelsesmedlem.  
 
Dagtilbud til børn anbefaler ikke denne ændring, men foreslår at man fastholder, at 
forældre skal have børn i dagplejen for at kunne sidde i forældrebestyrelsen. 
 
Stemmeafgivelse 
Det fremgår af bilaget, der beskriver valg af forældrebestyrelsesmedlemmer, at der kan 
stemmes ved fuldmagt.  Bestyrelsen foreslår, at der sker en indskrænkning, således at 
hver forælder højst kan medbringe 5 fuldmagter pr. fremmødt forælder. 
I de eksisterende valgregler for daginstitutioner er der mulighed for at stemme ved 
fuldmagt. På baggrund af de konkrete erfaringer fra valget til forældrebestyrelser i 
daginstitutionerne, er det forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der 
kan stemmes ved fuldmagt. Dagtilbud foreslår derfor, at muligheden helt fjernes, således 
at forældre kun kan deltage i afstemninger ved at møde frem til valgmøderne. Hvis 
vedtægten bliver således på dagplejeområdet, foreslår dagtilbud, at der ved en kommende 
revidering af vedtægten på daginstitutionsområdet sker en lignende ændring. 
 
Dagtilbud til børn vil efter Kommunalbestyrelsens behandling af vedtægterne fremsende 
skrivelse med tak for deltagelse i vedtægtsarbejdet til dagplejens forældrebestyrelse. 
 
Bilag 
Udkast til styrelsesvedtægt for den kommunale dagplejes forældrebestyrelse, 15.12.2009 
 
Direktionen foreslår indstillet, at udkast til styrelsesvedtægt af 15.12.2009 for den 
kommunale dagpleje godkendes. 
 
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
 
 


