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Sammensætning af forældrebestyrelsen  
En forældrebestyrelse består af syv til ni 
forældrerepræsentanter og en til to med-
arbejderrepræsentanter, der alle har 
stemmeret. Områdelederen deltager lige-
ledes dog uden stemmeret. 

Hver områdeinstitution skal have et til to 
forældrerepræsentanter fra hvert hus , 
der vælges blandt forældrene til institutio-
nens børn. I bestyrelsen sidder et til to 
medarbejderrepræsentanter, der vælges 
blandt de fastansatte i institutionen. 

Det sikres ved valget, at alle huse  har en 
forældrerepræsentant i bestyrelsen. 

Der vælges suppleanter for både forældre 
og medarbejdere, der sidder et år ad 
gangen. Der er mulighed for genvalg. 

Områdelederen deltager i forældre-
bestyrelsesmøderne som sekretær. Om-
rådelederen har ansvar for at forberede 
og forelægge spørgsmål for bestyrelsen. 
Disse spørgsmål skal være belyst på så-
dan en måde, at bestyrelsen har mulig-
hed for at træffe en beslutning på det fo-
religgende grundlag. 

Områdelederen står som garant for, at 
der ikke udføres ulovlige beslutninger, der 
strider mod de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen har vedtaget, gæl-
dende overenskomster og lovgivning mv. 

Personale og leder kan ikke vælges som 
forældrerepræsentanter, og lederen kan 
ikke vælges som medarbejderrepræsen-
tant. 

Valg til forældrebestyrelsen 
Den siddende bestyrelse indkalder til valg 
i forbindelse med et forældremøde i peri-
oden 14. maj til 15. juni.  

Inden mødet kan forældre tilkendegive for 
områdelederen eller bestyrelsesforman-
den, at de er interesserede i at opstille til 
forældrebestyrelsen. Hvis en forælder 
ønsker at stille op, men er forhindret i at 
deltage i forældremødet, kan der afleve-
res en fuldmagt, hvor kandidaturet tilken-
degives.  

Det er muligt at opstille helt frem til valg-
proceduren sættes i gang på forældre-
mødet. 

Der kan kun afgives én stemme pr. ind-
skrevet barn jf. § 4 stk. 1 i styrelsesved-
tægterne. 

Valgperioden begynder 15. juni og løber i 
to år.  

Valg  
Selve valget til bestyrelsen sker ved 
stemmeflertal. Opstår der stemmelighed 
foretages omvalg mellem de kandidater, 
der har fået lige mange stemmer. Fore-
ligger der på ny stemmelighed, 
trækkes der lod blandt kandidaterne. 

Er der flere kandidater end ledige pladser 
i bestyrelsen, afholdes der skriftlig af-
stemning. Denne afstemning er hemme-
lig. Stemmeoptællingen sker straks efter 
afstemningens afslutning af mødelede-
ren, der er valgt forud for afstemningen. 
Ud over bestyrelsens medlemmer vælges 
en til to forældresuppleanter efter samme 
fremgangsmåde. Valget af suppleanter 
foregår adskilt fra valget til bestyrelses-
posterne. Der vælges én suppleant fra 
hvert hus . 

Den siddende bestyrelsesformand er an-
svarlig for valgproceduren.  

Klageadgang  
Klager over fremgangsmåden af afstem-
ningen skal i første omgang afgøres af 
mødelederen. Klager over selve valget 
skal ske skriftligt inden en uge til Børne-
området, der i samråd med mødeleder, 
områdeleder og forældrebestyrelse træf-
fer afgørelse om et eventuelt omvalg. 

Ophør  
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem skal 
træde ud af bestyrelsen, når dets barn 
stopper i områdeinstitutionen eller  af an-
dre årsager ønske at stoppe med arbej-
det. Ved et bestyrelsesmedlems udtræ-
den af bestyrelsen, træder suppleanten 
med det højeste antal stemmer ind i ste-
det for.  

En medarbejderrepræsentant træder ud 
af bestyrelsen, hvis vedkommende forla-
der sin stilling. Udtrædelsestidspunktet er, 
når der foreligger en opsigelse. 
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Konstituering af forældrebestyrelsen  
Bestyrelsen konstituerer sig på første 
møde efter nyvalg, der skal afholdes se-
nest den 20. juni. På dette møde vælges 
formand og næstformand. Formanden 
indgår som medlem i Institutionsrådet for 
Rudersdal Kommunes Børneområde.  

Formanden er ansvarlig for, at der indkal-
des til møde mindst fire gange om året. 

Institutionsrådet  
Institutionsrådet kompetenceområder er: 

• At sikre dialog mellem Børne- og
Skoleudvalget samt forældre- og
institutionsbestyrelser

• At være rådgivende vedrørende
fælles opgaver for dagtilbudsom-
rådet i Rudersdal Kommune

• At fungere som et udviklings- og
debatforum, hvor emner af generel
interesse for dagtilbudsområdet
drøftes.

Rådet afholder mindst fire årlige møder. 

Afholdelse af møder og beslutnings-
dygtighed  
Indkaldelse til et forældrebestyrelsesmø-
de varsles normalt med 14 dage. For-
manden har ansvar for, at der foreligger 
en dagsorden i henhold til de retningslin-
jer, som bestyrelsen er blevet enige om. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger 
om dagsorden samt mødetid og tids-
punkt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når me-
re end halvdelen af de stemme-berettige 
medlemmer er til stede. Alle afgørelser 
træffes ved stemmeflertal. Ved stemme-
lighed er formandens stemme udslagsgi-
vende – dog ikke ved valg til forældrebe-
styrelsen jf. styrelsesvedtægterne §12. 

Der udarbejdes referat af mødets beslut-
ninger på mødet, som underskrives ved 
mødets afslutning.  Senest 8 dage efter 
mødet, lægges beslutningsreferat på om-
rådeinstitutionens hjemmeside eller sen-
des ud via Børneruden.     

Møderne er lukkede, men bestyrelsen 
kan - ved særlige tilfælde - indkalde sag-
kyndige til enkelte møder. 

Forældrebestyrelsens opgaver  
Overordnet arbejder forældrebestyrelsen 
med følgende centrale opgaver: Princip-
per for det pædagogiske arbejde, princip-
per for prioritering af økonomi, indstilling 
af ansættelse af personale samt fastlæg-
gelse af åbningstider og lukkedage inden-
for kommunalbestyrelsens fastsatte ram-
me.  

Forældrebestyrelsen skal således: 

• Fastlægge principper og retnings-
linjer for områdeinstitutionens virk-
somhed inden for kommunalbesty-
relsens fastsatte mål og rammer jf.
§8 stk. 1 i styrelsesvedtægterne.

• Høres om områdeinstitutionens
pædagogiske plan/pædagogiske
læreplan, der skal være gældende
for de kommende år. Det er områ-
delederens ansvar at udarbejde
planen og forelægge den til drøf-
telse og udtalelse i forældrebesty-
relsen.

• Fastlægge principper for anven-
delse af  budgettet indenfor kom-
munalbestyrelsens fastsatte bud-
getrammer.

• Fastlægge den daglige åbningstid i
børnehusene og lukkedage  inden-
for den af kommunalbestyrelsen
fastsatte ramme.

Forældrebestyrelsen skal jv. styrelses-
vedtægten §8 stk. 5 hvert 2. år  fastlægge 
procedure for og gennemføre 
fravalgsafstemning blandt forældrene. 

Forældrebestyrelsen har indstillingsret 
ved ansættelse af ledere og personale. 

Ved ansættelse af områdelederen er 
Børneområdet ansvarlig for proceduren. 
Forældrebestyrelsen deltager ved ansæt-
telsessamtalen jf. styrelsesvedtægterne 
§8 stk.4.

Såfremt en områdelederstilling besættes 
ved intern kommunal overflytning, er Bør-
neområdet forpligtet til at høre forældre-
bestyrelsen, inden overflytning finder 
sted. 

Forældrebestyrelsen er ikke involveret i 
personsager – kun i principsager.  
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Forældrebestyrelsens samarbejde med de 
øvrige forældre  
Bestyrelsen kan nedsætte et forældreråd 
i de enkelte huse. Disse råd fungerer som 
samarbejdspartnere for bestyrelse og le-
delse. Rådet kan maksimum bestå af fem 
forældrerepræsentanter og en medarbej-
derrepræsentant. 

Områdeinstitutionslederen eller daglig le-
der deltager i forældrerådsmøderne i de 
enkelte huse. 

Forældrerådet skal høres, inden foræl-
drebestyrelsen vedtager pædagogiske 
principper for områdeinstitutionen.  

Bestyrelsen kan beslutte, at forældrerådet 
medvirker ved ansættelse af personalet i 
huset. 

Hvis der ikke oprettes et forældreråd, kan 
forældregruppen, når det drejer sig om 
principsager, der vedrører hele institutio-
nen, henvende sig til forældrebestyrelsen. 

Information om forældrebestyrelsens 
arbejde til andre instanser  
Forældrebestyrelsen informerer resten af 
forældregruppen og de øvrige medarbej-
dere i institutionen om bestyrelsens ar-
bejde. 

Bestyrelsen kan udtale sig om alle forhold 
vedrørende institutionen overfor Kommu-
nalbestyrelsen, og den har pligt til at udta-
le sig om spørgsmål vedrørende instituti-
onen, der stilles af Kommunalbestyrelsen 
– jf. styrelsesvedtægterne §11.

Tavshedspligt  
Alle, der deltager i bestyrelsens møder, 
har tavshedspligt. Denne tavshedspligt 
består også efter, at man er udtrådt af 
bestyrelsen. 

Der er generelt tavshedspligt, når det dre-
jer sig om oplysninger inden for områder-
ne: race, religion, seksuel orientering, 
helbredsforhold samt sociale - og famili-
emæssige forhold. 




