
  

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen Daginstitution Midtby 2019-2020 

 

Denne forretningsorden er et supplement til styrelsesvedtægterne for kom-
munale daginstitutioner/dagpleje i Horsens kommune 

              
Forældrebestyrelsens opgave 

 

Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af 

Byrådet. 

Forældrebestyrelsen: 

1. Fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde 

2. Fastsætter principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme.  

3. Holder øje med, at dagtilbuddets budget anvendes i forhold til de fastsatte principper 

for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 

4. Har indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelse af lederen i dagtilbuddet 

5. Har indstillingsret ved fastansættelse af personale i dagtilbuddet 

6. Træffer beslutning om, hvilket frokostmåltid der skal tilbydes samt forestår valg i for-

bindelse med forældrenes eventuelle fravalg af frokostmåltidet ud fra de retningslin-

jer som er besluttet i Horsens Kommune 

7. Inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske lære-

plan. 

 

Forældrebestyrelsen kan udtale sig og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrø-

rer det pågældende dagtilbud. Forældrebestyrelsen skal udtale sig om alle spørgsmål, som 

Byrådet forelægger den. 

 

Byrådet har udpeget kontaktpersoner fra Børne- og Skoleudvalget til forældrebestyrelserne i 

dagtilbud. 

 

Kontaktpersonerne skal bidrage til at sikre en enkel adgang til dialog og samarbejde med 

Børne- og Skoleudvalget og Byrådet. 

 

Kontaktpersonen er ikke fast medlem af forældrebestyrelsen, men kan inviteres til at del-

tage i møder. 

 

Forældrebestyrelsen består af 

 

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter der repræsentere Daginstitution 

Midtby samt 1 forældrerepræsentant der repræsentere dagplejen. Der vælges derudover 6 

suppleanter hvor af den ene suppleant vælges i dagplejen. 

Så vidt muligt vælges 1 forældrerepræsentant og 1 suppleant fra hver afdeling: 

 Børnehuset Østre Alle 1 

 Børnehuset Østre Alle 5 

 Børnehuset Langelinie 

 Vuggestuen Skolestien 

 Vuggestuen Miniflint 

 

Er det ikke muligt at finde forældrerepræsentanter og suppleanter fra alle 5 afdelinger, kan 

flere forældre fra samme afdeling være repræsenteret i forældrebestyrelsen, så antallet af 

forældrerepræsentanter altid er på 5 personer og antallet af suppleanter altid er på 5 perso-

ner. 

 

 

I daginstitutionsdistrikter hvor daginstitutionsdistriktets leder både har det ledelsesmæssige 



ansvar for distriktets daginstitutioner og for distriktets dagpleje, skal der vælges 1 forældre-

repræsentant og 1 suppleant fra dagplejen  

 

Valgproceduren 

 

Valg afgøres ved simpelt flertal, sådan at den kandidat der har opnået flest stemmer er 

valgt. Ved stemmelighed trækkes der lod mellem de kandidater som har opnået flest stem-

mer.  

Valg afholdes på et fælles forældremøde for de 5 afdelinger.  

På fællesmødet afholdes der først valg i de enkelte afdelinger. Såfremt der ikke er kandida-

ter opstillet i de enkelte afdelinger, afholdes der efterfølgende et fælles valg for de kandida-

ter, der ønsker at opstille og udfylde de vakante pladser. 

Dette gælder såvel pladser til forældrerepræsentanter som til suppleanter. 

 

OBS! Vælges man til vakant plads, i en anden afdeling end den man tilhører, vælges man 

ligeledes for 2 år. For at sikre at forældrebestyrelses er repræsenteret bredest muligt, fore-

tages der valg i både lige og ulige år. 

 

2 personalerepræsentanter vælges på personalemødet forud for forældrebestyrelsesvalget i 

juni. 

 

Daginstitutionsleder deltager og formanden kan uddelegere mødeledelsen til daginstitutions-

lederen. 

 

Mødevirksomhed 

 

Der er fastlagt 5 årlige møder i august, oktober, november, februar og april. I juni holdes et 

konstituerende møde, hvor kun forældrerepræsentanter og daginstitutionslederen deltager. 

Møderne er fastsat til 2,5 time og mødetidspunktet er kl.17-19.30. 

Møderne afholdes i Vuggestuen Skolestien 

 

Formand, daginstitutionslederen eller et bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinære 

møder. 

Assisterende leder deltager på skift, og fungerer som referent. 

 

Konstituerende møde til bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

 Valg af formand 

 Valg af næstformand 

 Uddeling af diverse papirer 

 Tavshedserklæringer 

 

Formand/næstformand 

 

Formandens opgaver: 

 Udfærdiger dagsordenen sammen med daginstitutionslederen. 

 Leder bestyrelsesmøderne, opgaven kan uddelegeres til daginstitutionslederen. 

 Påtegner skrivelser. 

 Tegner bestyrelsen mellem møderne. 

 Udarbejde årsberetning  

 

Suppleanter 

 

Der er valgt en personlig suppleant for hver repræsentant der indtræder i bestyrelsen, hvis 

et medlem ønsker at udtræde. Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

Suppleanterne har ikke stemmeret.  

 

 

 

 

 



Dagsorden 

 

Dagsordenen udarbejdes af formanden og daginstitutionslederen i fællesskab og udsendes af 

daginstitutionslederen senest 1 uge før mødet afholdes.  

 

Faste punkter på dagsorden: 

 Godkendelse af referat 

 Sidste nyt fra formanden 

 Nyt fra daginstitutionen v/ daginstitutionslederen  

 Budget og regnskab 

 Nyt fra forældrene  

 Evt. 

 

Øvrige punkter vil blive planlagt fra gang til gang. Punkter til debat skal være kendt på for-

hånd. 

Det skal af dagsordenen fremgå, om det er et orienterende punkt, et punkt til debat eller et 

beslutningspunkt. 

Sager, der ikke er optaget på dagsorden, kan kun behandles eller afgøres, hvis alle medlem-

mer, der er til stede, enstemmigt vedtager dette. 

Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden/ daginstitutionslederen i 

hænde senest 14 dage før mødet afholdes. 

 

Aflysning af et bestyrelsesmøde 

 

Som udgangspunkt aflyses bestyrelsesmøder ikke. 

Et bestyrelsesmøde kan dog aflyses såfremt, der er mindre end 50 % af de forældrevalgte 

bestyrelsesmedlemmerne tilstede og punkterne på dagsordenen tillader dette.  

Bestyrelsesformanden og daginstitutionslederen træffer beslutning vedrørende aflysning af 

et bestyrelsesmøde. Bestyrelsens øvrige medlemmer orienteres hurtigst muligt om evt. af-

lysning. 

 

Som udgangspunkt, skal afbud til et bestyrelsesmøde gives til formanden eller daginstituti-

onslederen, senest en uge før mødet skal afholdes. 

 

Afstemninger 

 

Hvis afstemning bliver nødvendig, skal dette ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker dette. 

 

Referat 

 

Der tages beslutningsreferat, som indeholder en beskrivelse af den beslutning, bestyrelsen 

træffer, med væsentlige argumenter. 

Referatet formidles til forældre på Day Care  

1 assisterende leder deltager i bestyrelsesmødet som referent. 

 

Ansættelsesudvalg 

 

En forældrerepræsentant kan deltage i ansættelsesudvalget. 

Denne forretningsorden, som er et tillæg til styrelsesvedtægten for Horsens kommunes dag-

tilbud, underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændringer i denne forretningsorden 

kan ske, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette. 

Alle nye bestyrelsesmedlemmer underskriver, ved deres tiltrædelse, denne forretningsorden 

samt en tavshedserklæring. 

  

Der udleveres en kopi af forretningsordenen til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 


