Vedtægter for forældrerådene i børnehusene i
Område Kildedam
Områdebestyrelsen for Område Kildedam har i henhold til Styrelsesvedtægt for de kommunale
dagtilbud for de 0 til 5 år i Holbæk kommune, udarbejdet følgende vedtægter gældende for forældrerådene i områdets børnehuse incl. Dagplejen, der er at betragte som et børnehus.
§1
Forældrerådets sammensætning
Forældrerådet består af et antal forældrerepræsentanter valgt blandt børnehusets forældre, den
pædagogiske leder og én medarbejder fra børnehuset. Forældrerådet indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med områdebestyrelsen, og danner bindeled mellem bestyrelse og børnehuse.

§2
Valgprocedure
Stk. 1
Valg til forældreråd afholdes hvert år.
Stk. 2
Forældrerådet vælges på et forældrearrangement.
Stk. 3
Dagsordenen på forældrerådsmødet skal altid indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Eventuelt
Stk. 4
Forældrerådsmedlemmer kan sidde i forældrerådet, så længe medlemmet har et barn indskrevet i
børnehuset. Når dette ikke længere er tilfældet, fratræder man.

§3
Forældrerådets virke
Stk. 1
Umiddelbart efter forældrearrangementet konstituerer forældrerådet sig med en formand og menige medlemmer.

Stk. 2
Pædagogisk leder er sekretær.
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Stk. 3
Forældrerådet fastlægger rammer for mødestrukturen.
Stk. 4
Der forventes afholdt min. 4 årlige møder, 1 møde pr. kvartal.
Stk. 5
Forældrerådsmøderne er åbne for alle forældrene i børnehuset. Forældrerådet kan vælge at behandle enkelte punkter for lukkede døre.

§4
Forældrerådets beføjelser
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.

§5
Forældrerådets pligter
Stk. 1
Sekretæren er ansvarlig for, at der føres referat over møderne. I referatet anføres hvilke personer
der har været til stede ved mødet. Sekretæren er ansvarlig for, at referatet er tilgængeligt for øvrige
forældre.
Stk. 2
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form.

§6
Forældrerådets ansvars- og kompetenceområde
Forældrerådet udøver sin interesse og sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af børnehusene og bestyrelsen.
Stk. 1
Forældrerådet skal respektere gældende love.

Stk. 2
•
•
•
•

Forældrerådet fastsætter principper for anvendelse af Børnehusets budget.
Forældrerådet inddrages i arbejdet med Børnehusets læreplaner
Forældrerådet har ret til at være repræsenteret i ansættelsesudvalg
Der kan ikke behandles enkelt- og personsager i forældrerådene.

Stk. 3
Forældrerådet kan være talerør mellem bestyrelse og forældre.
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Stk. 4
Forældrerådet er behjælpelig ved børnehusets arrangementer.

§7
Pædagogisk leder
Stk. 1
Børnehusets pædagogiske leder skal deltage i forældrerådets møder. Hvis den pædagogiske leder
ikke kan deltage, flyttes eller aflyses mødet.
Stk. 2
Den pædagogiske leder:
▪

Er kontaktansvarlig for samarbejdspartnere i Områdets øvrige børnehuse.

▪

Forestår samarbejdet med forældreråd og nedsatte arbejdsgrupper

Vedtægterne er gældende pr. 21.06.2017, og frem til næste valg i 2018

Anne Marie Antonsen/ Formand for Områdebestyrelsen
Kaja Bonde Pedersen/Områdeleder
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