Hvad er en forældrebestyrelse?
Forældrebestyrelsen består af 5
forældrerepræsentanter samt to suppleanter, valgt
af og blandt forældrene på det årlige
forældremøde. Derudover er der to
medarbejderrepræsentanter og lederen af
institutionen.

Hvad laver forældrebestyrelsen?




Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

Hvilke kompetencer har
forældrebestyrelsen?







Ansvarlig for at fastsætte principper for
institutionens arbejde herunder de
pædagogiske principper.
Ansvarlig for at fastsætte principper for
driftsbudgettets anvendelse.
Ansvarlig for at kontrollere at de
besluttede opgaver bliver udført.
Ansvarlig for indstilling i forbindelse med
ansættelse samt deltagelse ved ansættelse
af leder.
Ansvarlig for evt. til -og fravalg af frokost
ordning.
Pligt til at overholde sin tavshedspligt.








Overskriften og omdrejningspunktet for
arbejdet i bestyrelsen er vores børns
trivsel.
Fokus er derfor alle børn i institutionen og
ikke den enkeltes barn.
Bestyrelsen har indflydelse på
institutionens pædagogik/pædagogiske
læreplaner, men ikke metode, dette er
personale og leders professionelle opgave.
Vores børns vilkår i daginstitutionen,
herunder diskussion af børnemiljø.
Kontakt til forældregruppen.
Indstillingsret af leder.
Diverse høringssvar til kommunen.
Planlægger og afholder arrangementer.
Vedligeholde og opdatere
forældrebestyrelsens tavler.
Deltager i møder 4-6 gange årligt.

Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen
til?





Forældrebestyrelsen er din vej til
indflydelse på dit barns institution.
Her kan du gøre opmærksom på generelle
ting med fokus på alle børn, og ikke det
enkelte barns behov – dette skal du
snakke med stuepersonalet om.
Forældrerepræsentanterne er valgt til at
være alle forældres stemme overfor
institutionen. Du kan derfor altid
henvende dig til en forældrerepræsentant,
hvis du har emner der bør diskuteres i
bestyrelsen



Jo større forældre engagement des bedre
vilkår for institutionens børn.

Hvor finder jeg information fra og om
bestyrelsen?




På forældrebestyrelsestavlen i
køkkenet/fællesrummet hænger der info
fra bestyrelsen. Der er det også muligt at
finde navne og kontaktoplysninger på
bestyrelsesmedlemmer.
Det nyeste referat kan altid findes på
Stjerneskuddets hjemmeside og DayCare
Home, her kan du ligeledes finde
kontaktoplysninger mm.

Hvordan kommer jeg med i forældrebestyrelsen?


På det årlige forældremøde i foråret er der
valg til bestyrelsen. Dette vil altid blive
annonceret ad forskellige kanaler.
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