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Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, 

institutionsleder deltager uden stemmeret. 

Daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne. 

De 3 suppleanter for forældrebestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsesmøderne – uden 

stemmeret. 

Forældrebestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre af hensyn til tavshedspligten. 

 

Mødeleder: Jane      

Referent: bestyrelsesmedlem 

 

1. Antal møder årligt: 4 årlige møder derudover kan der afholdes kortere fyraftensmøder efter 

behov. 

 

2. Tidsramme: kl. 17-19 på skift i Søstjernen og Skovstjernen. 

 

3. Personalerepræsentanten i den børnehave hvor mødet finder sted sørger for kaffe og      

    Forældrerepræsentanterne sørger for noget til kaffen. 

 

4. Datoer planlægges et år frem, mødeindkaldelse 14 dage før mødet. 

 

5. Dagsorden: Formanden fastsætter i samarbejde med institutionsleder dagsorden til    

    mødet. 

 

6.  Punkter til dagsordenen sendes senest 8 dage før mødet til formanden eller institutionsleder. 

 

7. Dagsorden udsendes senest 4 hverdage inden mødet. 

 

8. Dagsordenen hænges op i begge huse, personalerepræsentanterne er ansvarlig for at hænge  

dagsordner op i de enkelte afdelinger.  

 

9. Referatet godkendes som afslutning på mødet. Referatet sendes til Jane som lægger referatet på 

børnehaveintra.         

 

Forældrebestyrelsen kan efter behov indkalde andre til at deltage i møderne. 

 

Forældrebestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden, en tredjedel af bestyrelsens 

medlemmer eller institutionslederen. 

 

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede (suppleanter er ikke stemmeberettigede). 

 

Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger når de er personligt tilstede. 

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

 



 
Ved opstilling til forældrebestyrelsen, skal man i tilfælde af, at man er forhindret i at møde op selv, 

lave en fuldmagt på, at en anden må stille en op. Der skal ligeledes laves en præsentation af en selv, 

som kan fremlægges for de øvrige deltagere i valget. 

 

Der skal sidde mindst én fra forældre repræsentant fra henholdsvis Søstjernen og Skovstjernen i 

forældrebestyrelsen. 

 

Hvert medlem kan forlange afvigende opfattelser ført til referat. 

 


