Forslag til en standard forretningsorden
Forretningsorden for bestyrelsen
§ 1 Det første møde indkaldes af virksomhedslederen/dagplejelederen senest 14 dage efter valget.
§ 2 Forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen og
har stemmeret.
§ 3 Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med formand, næstformand og forældrevalgte
medlemmer til ansættelsesudvalg. Virksomhedslederen/daglig pædagogisk leder i dagplejen er referent.
§ 4 Bestyrelsesmøder er lukkede, og ledes af formanden. Suppleanter kan indkaldes til møderne uden
stemmeret.
Bestyrelsen kan også indbyde andre end bestyrelsens medlemmer til, uden stemmeret, at deltage i
behandlingen af enkelte punkter.
§ 5 Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder i et længere tidsrum, deltager suppleanten
med samme rettigheder og pligter.
§ 6 På første møde i bestyrelsen fastsættes tid og sted for valgårets ordinære møder.
Bestyrelsen afholder møde, hvis det ønskes af formanden, eller hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer
ønsker det, der angives punkter til dagsordenen.
§ 7 Formanden fastsætter, i samarbejde med lederen, dagsordenen for møderne og sender, senest fem
dage inden mødet, dagsorden med bilag til medlemmerne.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest syv
dage, før mødet afholdes.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal
formanden så vidt muligt forinden orientere medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
§ 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede.
§ 9 Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemning, når de personligt er til stede.
§ 10 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag/er formandens
stemme udslagsgivende.
§ 11 Der skal skrives referat, og ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og
medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet underskrives på mødet af de
bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Lederen kan i forbindelse med spørgsmål om
beslutningernes legalitet tilføje referatet sin opfattelse, der medsendes bestyrelsens udtalelser.
§ 12 På bestyrelsens første møde i hvert valgår besluttes det, hvorledes bestyrelsen vil orientere de
øvrige forældre og medarbejdere om bestyrelsens beslutninger. Oplysninger af personlig karakter må
ikke frembringes eller fremgå i et referat.
§ 13 Der ydes ikke diæter og befordringsgodtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.
§ 14 Bestyrelsens beslutninger træffes for lukkede døre.
§ 15Forældrebestyrelsen er omfattet af § 27 i forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Blanket findes
på personalenettet.
I øvrigt henvises til Vejledning nr. 26 af 26/05/2009 om forældrebestyrelser i dagtilbud efter Lov om
Dagtilbud for børn og unge.
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Uddrag af Lov om dagtilbud for børn og unge
§.7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring.
Stk.2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns
alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Stk.3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse og erfaring.
Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal
som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og
samhørighed med og integration af det danske samfund.
Stk.5. Dagtilbud skal, i samarbejde med forældrene, sikre en god overgang til skole ved at udvikle og
understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne
skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.
§.8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0 til 2
år og børn i aldersgruppen fra 3 år og til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for
leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der
tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
§.11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3 årige børn i kommunen får tilbudt en
sprogvurdering, og skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand.
§.12. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering som indeholder en kortlægning
af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljø problemer og indeholde en handlingsplan.
§.14. Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal
have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte
institution med et flertal af valgte forældre.
Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen.
§.16a. Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 skal have et
sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og § 16 b, stk. 1-3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af
dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter § 19, stk. 2 og 3, for alle børn i
samme aldersgruppe.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at et barn kan
fritages fra et sundt frokostmåltid efter stk. 1, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden
sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt
frokostmåltid i daginstitutionen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn i kommunale og selvejende daginstitutioner efter §
19, stk. 2 og 3, der hovedsagelig anvender skovens areal eller lignende naturområder som grundlag for
barnets ophold i daginstitutionen, ikke skal omfattes af et sundt frokostmåltid efter stk. 1.
§.16b. Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter § 19, stk. 2 og 3, kan
beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. dog stk. 2, 4 og 8.
Stk. 2. I kommunale og selvejende daginstitutioner efter § 19, stk. 2 og 3, som består af flere enheder,
kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt
frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden.
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Stk. 3. Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stk. 4, kan beslutte at fravælge et sundt
frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Beslutningen efter 1. pkt. træffes ved simpelt flertal af forældre, der
har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i
privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stk. 4, skal mindst hvert andet år
og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal
ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af privatinstitutionen.
Forældre med børn i privatinstitutionen er ansvarlige for at oplyse privatinstitutionen om beslutningen
efter 1. pkt. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af
frokostmåltidet efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt
frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til
privatinstitutionen.
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen efter § 16 a, stk. 2, har besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår
som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter § 19, stk. 2 og 3, for
alle børn i samme aldersgruppe, kan forældre ikke træffe beslutning efter stk. 1 og 2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for
fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Frokostmåltidet skal ophøre, senest
6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbestyrelsen.
Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen
om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds
beslutning efter stk. 1 og 2 oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om
kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid, jf. § 32 a, stk. 3.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg, jf. § 16 b,
stk. 1, 2, 5 og 6, af et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for
forældrenes fravalg og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til
kommunalbestyrelsen.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i
kommunale og selvejende daginstitutioner efter § 19, stk. 2 og 3, ikke kan fravælge et sundt
frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, hvis det vurderes, at et sundt frokostmåltid af både sociale og
sundhedsmæssige årsager er særlig påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution eller enhed.
Kommunalbestyrelsens beslutning efter 1. pkt. gælder for den periode, kommunalbestyrelsen i medfør af
stk. 7 har fastsat for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds mulighed for fravalg.«
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