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Udvalgets forord
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” [Udvalget] ønsker med styrelsesvedtægterne og
tilhørende bilag, at sætte en fælles retning og ramme for forældre- og skolebestyrelsernes arbejde med
at sætte fokus på kerneopgaven ”Børns læring og trivsel”. Den nye styrelsesvedtægt for dagtilbuddenes
forældrebestyrelser er derfor udarbejdet samtidigt og i sammenhæng med fornyelsen af skolernes
styrelsesvedtægt.
Et centralt aspekt i de nye styrelsesvedtægter er medtænkningen af grundtankerne fra ’En stærk
medspiller’, således at Holbæk Kommunes intention om at være en stærk medspiller for den enkelte
borger, kommunens virksomheder og øvrige samarbejdspartnere skinner igennem i vedtægterne.
Udvalget ønsker at fremme fælles visioner og tiltag i det fremtidige bestyrelsesarbejde, der kan
medvirke til at styrke relationen og samarbejdet mellem skoler og dagtilbud, - såvel som inddragelsen og
samarbejdet med forældre og lokalsamfund. Der skal skabes ”en rød tråd”, således at dagtilbud- og
skolebestyrelser gennem deres arbejde og samarbejde inddrager andre relevante samarbejdspartnere
som f.eks. foreninger, lokale råd m.fl. Formålet er, at sikre hver enkelt barn i kommunen et
sammenhængende læringsforløb og derved at understøtte det enkelte barns læring og trivsel.
Relevante beslutninger og processer skal bringes tættere på forældrene, og mulighederne for
indflydelse såvel som beslutningskompetencerne skal være tydelig for alle parter.
Styrelsesvedtægterne suppleres af et bilag, som henviser til de politiske rammer for bestyrelsernes
arbejde. Bilaget revideres i takt med, at de besluttede rammer ændres.

Holbæk d. 18. maj 2016
Lars Dinesen
Formand for Udvalget Læring og Trivsel for børn og unge
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Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunes dagtilbud
Styrelsesvedtægten og det tilhørende bilag udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for de
kommunale dagtilbud. Vedtægt og bilag bygger på dagtilbudslovens bestemmelser samt på byrådets og
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” s beslutninger.

Forældrebestyrelsens sammensætning
§ 1 Forældrebestyrelserne i de fire dagtilbudsdistrikter afklarer hver især, hvordan distriktets
forældrebestyrelse sammensættes, herunder om andre end forældre og medarbejdere i distriktet skal
sidde i bestyrelsen. Afklaringen sker inden for rammen af nedenstående minimumsbestemmelser:
Stk. 2 Der skal være mindst en forældrerepræsentant fra hvert af distriktets børnehuse i bestyrelsen.
Stk. 3 Der skal være et flertal af forældrerepræsentanter.
Stk. 4 Det skal indgå i afklaringen, hvordan distriktets børnehuse/dagplejen repræsenteres
Stk. 5 Der skal være mindst to repræsentanter for distriktets personale i forældrebestyrelsen
Stk. 6 Forældre- og personalerepræsentanter deltager i bestyrelsens møder med stemmeret.
Stk. 7 Områdelederen er sekretær for forældrebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret.

Valg til forældrebestyrelse
§ 2 Der afholdes valg af forældrerepræsentanter hvert år i perioden fra maj til udgangen af oktober.
Forældrebestyrelsen beslutter om valget tilrettelægges i det enkelte børnehus, som en skriftlig
afstemning, eller om der afholdes fælles valg.
Stk. 2 Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges halvdelen kun for et år ved det
første valg.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter antallet af suppleanter for forældrerepræsentanter. Suppleanter vælges
for et år.
Stk. 4 Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges af og blandt alle
fastansatte medarbejdere i distriktet. MED-udvalget beslutter kriterier for, hvordan distriktets
medarbejdergrupper repræsenteres forud for afstemningen.
§ 3 På forældrebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som
formand. Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.
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Alle forældrebestyrelsens stemmeberettigede medlemmer har stemmeret og kan ved fremmøde
deltage i formandsvalget.

Mødevirksomhed
§ 4 Forældrebestyrelsen arbejder i møder og disse afholdes for lukkede døre.
Stk. 2 Forældrebestyrelserne kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der
behandles spørgsmål af interesse for dem.
Stk. 3. Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, og kan som
hovedregel ikke behandle personsager. Dog har bestyrelsen ret til at blive orienteret om ledelsens
håndtering af sager af principiel betydning for institutionens virksomhed.
§ 5 Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Dette sker indenfor de rammer, der følger
af loven og de beslutninger, som byrådet har truffet. Forretningsordenen skal som minimum indeholde
bestemmelser om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

indkaldelse af suppleant
indkaldelse af og afholdelse af møder
dagsordenens indhold og udformning
afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed
dagsordeners og referaters offentliggørelse
den obligatoriske årsberetning, og det årlige forældremøde.

§ 6. Forældrebestyrelsen indkalder mindst en gang om året alle forældre til en fælles drøftelse af
områdets læreplaner. Drøftelsen kan arrangeres som et møde for alle områdets forældre eller som flere
møder om samme læreplan.
§ 7. Medlemmerne i forældrebestyrelsen modtager ikke vederlag eller dækning af merudgifter som
følge af deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Forældrebestyrelsens beføjelser og opgaver
§ 8. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat i
lovgivningen og af byrådet. Rammerne fremgår af bilaget til denne vedtægt. Bestyrelserne skal ifølge
byrådets vision inddrages i alle beslutninger om, hvordan den direkte service til det enkelte barn
udformes og udvikles. Bestyrelserne skal derfor gives maksimal kompetence inden for de rammer
lovgivningen sætter. Der er høringsret i forhold til alle politiske beslutninger, der vedrører
dagtilbudsområdet.
Stk. 2 Ved ansættelse af pædagogisk personale har forældrebestyrelsen indstillingsret over for
områdelederen. Bestyrelsen beslutter i forbindelse med ansættelsen, om der skal nedsættes et
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ansættelsesudvalg, og hvordan dette sammensættes. I forbindelse med ansættelse af områdeleder har
forældrebestyrelsen indstillingsret over for chefen for Læring og Trivsel.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af områdets samlede økonomiske ramme.
Stk. 4 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbudsdistriktets arbejde med forældre- og
brugerindflydelse, der som minimum beskriver:
a) forældrenes mulighed for at tage del i beslutninger, der vedrører barnets dagligdag
b) forældrenes mulighed for indflydelse i forbindelse med bestyrelsens fastsættelse af overordnede
principper
Stk. 5 Forældrebestyrelsen godkender distriktets pædagogiske læreplan indenfor rammerne af
udvalgets ”Guide til pædagogiske læreplaner”.
Stk. 6 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for den aldersmæssige sammensætning af
børnehusenes grupper.
Stk. 7 Forældrebestyrelsen drøfter områdets tilsynsrapporter og fastsætter principper for opfølgning på
tilsynet.
Stk. 8 Forældrebestyrelsen drøfter dagtilbudsområdets kvalitetsrapport og iværksætter eventuel
tilpasning af principper på baggrund af denne.
Stk. 9 Forældrebestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt muligheder for egenproduktion i tilknytning
til lovpligtig frokostordning skal udnyttes.
Stk. 10 Forældrebestyrelsen iværksætter mulighed for, at forældrene kan tage stilling til fravalg af
frokostordning.

Bestyrelsen og omverdenen
§ 9 Forældrebestyrelsen er sammen med skolebestyrelsen forpligtet til at etablere samarbejde for at
sikre, at alle børn i området trives, og lærer det de kan.
Stk. 2 Forældrebestyrelsen fastsætter sammen med skolebestyrelsen principper for, hvordan der skabes
sammenhæng mellem læringen i dagtilbud og skole.
Stk. 3 Forældrebestyrelsen fastsætter – eventuelt sammen med skolebestyrelsen - principper for,
hvordan dagtilbudsdistriktet arbejder med at skabe sammenhæng mellem frivillige aktiviteter i barnets
lokalområde og læringen i dagtilbud og skole.
Stk. 4 Forældrebestyrelsen bidrager til udviklingen af børns Læring og Trivsel gennem deltagelse i
centralt indkaldte møder og høringer.
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Stk. 5 Bestyrelsen opfordres til at afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges den af byrådet eller
af direktionen på byrådets vegne.
Stk. 6 Bestyrelsesrepræsentanter kan inviteres til at deltage i projektudvalg nedsat af byrådet/udvalget
”Læring og Trivsel for børn og Unge” i forbindelse med udviklingen af dagtilbuddenes og folkeskolernes
virksomhed i Holbæk Kommune.

Forældreråd
§ 10 Der skal oprettes et forældreråd ved hvert af distriktets børnehuse. Formålet med et forældreråd
er, at styrke og understøtte samarbejdet mellem lokalsamfund, forældre og dagtilbud i hverdagen.
Forældrerådene kan ligeledes danne bindeled mellem forældrebestyrelsen og børnehusene.
Stk.2 Hvis der er enighed mellem områdets forældre- og skolebestyrelse, kan der alternativt etableres
fælles afdelings- /forældreråd for dagtilbud og skole i et eller flere af distriktets lokalområder.
Stk. 3 Forældrebestyrelsens fastsætter forretningsorden for forældrerådenes valg og arbejde. Ved fælles
råd sker dette i samarbejde med skolebestyrelsen.

Klager
§ 11 Bestyrelsens klage over afgørelser, der er truffet af dagtilbuddets områdeleder, kan indbringes for
chefen for Læring og Trivsel, inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse.
Stk. 2 Klage over afgørelser, der er truffet af bestyrelsen, kan af dagtilbuddets områdeleder indbringes
for chefen for Læring og Trivsel, inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse.

Ikrafttræden
Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2016. Den erstatter styrelsesvedtægten af 1.
november 2012.

Vedtægten er godkendt af Holbæk Byråd d. 18. maj 2016
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