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Styrelsesvedtægt for kommunale
dagtilbud for 0–6 årige børn i
Høje Taastrup Kommune
Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og erstatter ”Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune 2006”.
Strukturen i forældrenes lovbestemte indflydelse på dagtilbuddene tilpasses
med nærværende vedtægter til den nye dagtilbudsstruktur.
I den nye struktur benævnes det, som tidligere var ét område bestående
af flere institutioner og dagplejen nu som én områdeinstitution med flere
afdelinger.
Benævnelserne ændres således:
”Område” – benævnes fremover ”Områdeinstitution”
”Daginstitution/dagplejen” – benævnes fremover ”Afdeling”
”Områdebestyrelse” – benævnes fremover Forældrebestyrelse
”Forældrebestyrelse” – benævnes fremover Forældreråd
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§ 1 Formål
Grundlaget for dagtilbuddenes pædagogiske virksomhed fremgår af dagtilbudsloven.
Derudover skal dagtilbuddene i deres arbejde tage afsæt i de politikker og
rammer, som Byrådet har besluttet, skal være gældende for dagtilbuddenes
virksomhed.
§ 1 stk. 2 Byrådets ansvar
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har det overordnede økonomiske, juridiske og arbejdsgiveransvar for dagtilbuddenes virksomhed og fastsætter
de overordnede mål og rammer. Kompetencen til at foretage ansættelse og
afskedigelse af personalet er hos Byrådet.
Derudover er det Byrådets ansvar at:
- føre tilsyn med dagtilbud
-	træffe beslutning om optagelse
af børn i dagtilbud
- fastsætte forældrebetalingen
§ 1 stk. 3 Områdelederens ansvar
Områdelederen har det overordnede ledelsesansvar for drift, personale
og økonomi for alle områdeinstitutionens afdelinger og er ansvarlig for
afdelingernes virksomhed over for forældrebestyrelsen og Byrådet i HøjeTaastrup Kommune. Dette sker i samarbejde med de øvrige medarbejdere i
dagtilbuddet.
Områdelederen står som garant for, at der ikke udføres ulovlige beslutninger
i forældrebestyrelsen, og skal sige fra over for forældrebestyrelsen og underrette kommunen om ulovligheder.
§ 1 stk. 4 Den pædagogiske leders ansvar
Den pædagogiske leder har det daglige pædagogiske ansvar i afdelingen,
står for almindelig daglig drift og er ansvarlig for afdelingens virksomhed
over for områdelederen. Dette sker i samarbejde med de øvrige medarbejdere i afdelingen. Den pædagogiske leder deltager i forældrerådets møder.
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§ 2 Forældrebestyrelse og forældreråd for dagtilbud
Forældrene har i henhold til dagtilbudsloven adgang til at få oprettet en
forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
I Høje-Taastrup Kommune betragtes en områdeinstitution med et antal kommunale afdelinger (herunder dagplejen) som den enhed, der i henhold til
loven giver forældrene adgang til indflydelse gennem en forældrebestyrelse
med et flertal af valgte forældre.
I de enkelte afdelinger etableres forældreråd.
§ 2 stk. 2 Forældrebestyrelsens kompetence
Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver indenfor Dagtilbudslovens
bestemmelser og de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.
Forældrebestyrelsen får sin kompetence af Byrådet. Det betyder, at den handler på Byrådets vegne. Det betyder samtidigt, at Byrådet kan omgøre forældrebestyrelsens beslutninger i lighed med Byrådets mulighed for at omgøre
egne beslutninger.
Forældrebestyrelsens minimumskompetence i henhold til dagtilbudsloven:
- principper for områdeinstitutionens arbejde
-p
 rincipper for anvendelse af en budgetramme
- indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen
- indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale – herunder også ansættelse af pædagogiske ledere
Bestyrelsen skal vedtage principper. Et princip skal forstås som en ramme,
der giver mulighed for forskellige handlinger. Det vil sige, at forældrebestyrelsen ikke skal deltage i beslutninger, der vedrører tilrettelæggelse og
afvikling af det daglige pædagogiske arbejde – hverken for områdeinstitutionen eller for de enkelte afdelinger.
I forhold til de pædagogiske læreplaner skal forældrebestyrelsen inddrages i
udarbejdelse, evaluering, og opfølgning. Områdelederen har ansvaret for, at
de pædagogiske læreplaner udarbejdes og forelægges forældrebestyrelsen.
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Forældrebestyrelsen kan ikke inddrages i forbindelse med afskedigelsessager,
når der er tale om fortrolige eller private oplysninger om enkeltpersoner, heller ikke selv om det er forældrebestyrelsen, der har taget spørgsmålet op.
Udover minimumskompetencen har forældrebestyrelser i Høje-Taastrup Kommune kompetence til:
- Besvarelse af høringsmateriale udsendt af Byrådet.
- Fastlæggelse af de lukkedage, der er besluttet af byrådet, som bestyrelsen
selv skal datosætte.
- Hvert 2. år at gennemføre beslutningsprocedure om evt. fravalg af kommunal frokostordning jf. byrådets retningslinjer om fravalg af kommunal
frokostordning. Dette indebærer, at forældrebestyrelsen skal gennemføre
afstemning blandt forældre til børn over 3 år i hver enkelt enhed/afdeling i
områdeinstitutionen.
§ 2 stk. 3 Forældrebestyrelsens virksomhed
Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i indkaldte og varslede møder.
Der skal afholdes mindst 4 møder årligt.
Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forældrebestyrelsen kan beslutte at følge ”Høje-Taastrup Kommunes forslag til forretningsorden for forældrebestyrelser og forældreråd i dagtilbud”.
Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.
Forældrebestyrelsen kan søge vejledning og rådgivning gennem områdelederen, Institutions- og Skolecenteret og øvrige centre i rådhusets
administration.
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§ 2 stik. 4 Beslutningsdygtighed
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 2 stik. 5 Forældrebestyrelsens sammensætning og stemmeret
Forældre
Forældrebestyrelsen i områdeinstitutionen skal bestå af en forældrevalgt
repræsentant for hver af områdeinstitutionens afdelinger.
Hvis en afdeling har et afsnit for børn med særlige behov, har disse børns
forældre desuden mulighed for at vælge en repræsentant til forældrebestyrelsen.
Alle valgte forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen har stemmeret i
alle sager.
Der kan ikke udbetales diæter til medlemmer af forældrebestyrelser eller
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Medarbejdere
I dagtilbud med 1-6 afdelinger vælges to medarbejderrepræsentanter til
forældrebestyrelsen.
I dagtilbud med over 6 afdelinger vælges tre medarbejderrepræsentanter til
forældrebestyrelsen.
Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen har stemmeret.
Områdelederen
Områdelederen deltager i forældrebestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.
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§ 2 stk. 6 Områdelederens funktion i forældrebestyrelsen
Områdelederen fungerer som forældrebestyrelsens sekretær eller sagsbehandler og deltager i møderne. Med sekretær eller sagsbehandler menes, at
det er områdelederens ansvar at forberede sagerne og forelægge spørgsmål
for forældrebestyrelsen, herunder at belyse punkterne på en sådan måde, at
forældrebestyrelsen har mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på
det foreliggende grundlag.
Dagsordenen udarbejdes af formanden for forældrebestyrelsen i samarbejde
med områdelederen, og områdelederen står for udsendelse af dagsorden og
referat.
Det kan enten være et medlem af bestyrelsen eller områdelederen, der tager
referat af forældrebestyrelsens møder.
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§ 3 Valg til forældrebestyrelse
Den siddende forældrebestyrelse afholder valg til forældrebestyrelsen i maj
måned hvert år. Valget foretages i de enkelte afdelinger. Den pædagogiske
leder hjælper forældrebestyrelsen med at gennemføre valget.
Hver afdeling vælger et forældrebestyrelsesmedlem.
Desuden har forældre til børn med særlige behov mulighed for at vælge en
repræsentant til forældrebestyrelsen, hvis der er et afsnit i afdelingen for
den gruppe børn.
Forældrerepræsentanter
Forældrerepræsentanten vælges af og blandt den enkelte afdelings forældre.
Suppleanter
For hvert forældrebestyrelsesmedlem vælger forældrene i afdelingen en suppleant til det valgte forældrebestyrelsesmedlem. Suppleanterne kan deltage i
forældrebestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
I tilfælde af, at et valgt forældrebestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen
inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i stedet for dette medlem.
Medarbejderrepræsentanter
De to til tre medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt de fastansatte
medarbejdere i områdeinstitutionen.
Områdelederen er ansvarlig for at give medarbejderne mulighed for valg af
medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen. Områdelederen og de
pædagogiske ledere kan hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter.
§ 3 stk. 2 Kampvalg
I tilfælde af, at der er flere kandidater end det antal, der skal vælges,
gennemføres skriftlig hemmelig afstemning blandt de stemmeberettigede.
Det udpeges to stemmetæller – én blandt de forældre, der ikke er kandidater
og én blandt de pædagogiske medarbejdere, der deltager i forældremødet.
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§ 4 Valgret og valgbarhed
Forældre
Til valg kan højst opstilles én forælder pr. indskrevet barn.
Ved afstemning kan der afgives 1 stemme pr. indskrevet barn.
Ansatte medarbejdere i dagtilbuddet, kan ikke vælges til forældrebestyrelsen
som forældre-repræsentanter eller som suppleanter.
Ved forældre forstås de personer, der på valg/beslutnings tidspunktet har
forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Byrådet har derudover tillagt personer, der har den faktiske omsorg for barnet,
valgret og valgbarhed som forældre. Herved forstås:
•	Personer, som har et barn i døgnpleje efter lov om social bistand.
•	Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndighed over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet. Det er en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene.
•	I tilfælde af delt forældremyndighed har begge forældre stemmeret.
•	Ugifte samlevende, der tilhører samme husstand som barnet, og hvor den
ene part i samlivet har forældremyndighed over barnet.
•	Der kan ikke tildeles stemmeret til mere end 1 person på grundlag af
samme barn
Hvis en kandidat til forældrebestyrelsen ikke kan være til stede ved valget,
kan kandidaten give fuldmagt til, at en anden fremmødt person kan opstille
og modtage valg på kandidatens vegne.
§ 5 Valgperiode
Både forældre- og medarbejderrepræsentanter vælges for en toårig periode.
Ved første valg efter disse vedtægter afgøres det ved lodtrækning, at den
ene halvdel af forældrebestyrelsen er valgt for 12 måneder og den anden
halvdel for 24 måneder. På den måde sikres, at ikke hele bestyrelsen er på
valg samme år.
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§ 6 Forældreråd i de enkelte afdelinger
I de enkelte afdelinger oprettes et forældreråd.
§ 6 stk. 2 Forældrerådets virksomhed
Forældrerådet kan ikke tage beslutninger, der omgør forældrebestyrelsens
kompetence.
Forældrerådets opgaver:
- Afgive høringssvar til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om
principper for dagtilbuddets arbejde
- Afgive høringssvar til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutning om
anvendelsen af budgetrammen
- tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen – fx stå for forældrearrangementer for husets
børn og forældre
Derudover kan forældrebestyrelsen beslutte, at forældrerådet medvirker ved
ansættelse af personale til afdelingen.
Forældrerådet afholder 3-4 møder om året
§ 6 stk. 3 Forældrerådets sammensætning
Det er op til den enkelte afdeling at beslutte størrelsen på forældrerådet –
herunder antallet af suppleanter. Dog skal der vælges et ulige antal forældrerådsmedlemmer.
Den eller de forældre, der er valgt i afdelingen til at sidde i forældrebestyrelsen, er automatisk medlem af forældrerådet. Øvrige forældrevalgte medlemmer i forældrerådet vælges af og blandt forældrene i afdelingen.
Valget foretages ved et forældremøde i afdelingen i maj hvert år samtidigt
med valg til forældrebestyrelsen.
Medlemmerne af forældrerådet er valgt for ét år.
Reglerne om afholdelse af valg, valgbarhed og valgret følger i øvrigt bestemmelser for forældrebestyrelsen.

Forældrerådet fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde. Forældrebestyrelser og forældrerådet kan vælge at følge Høje-Taastrup Kommunes
forslag til forretningsorden.
Den pædagogiske leder deltager i møderne uden stemmeret.
§ 7 Udtræden af forældrebestyrelsen og forældrerådet
Det er frivilligt for forældre og fastansat personale at stille op til forældrebestyrelsen og forældrerådet. Medlemmer kan når som helst trække sig
ud af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsesrepræsentanterne udtræder
af bestyrelsen, når valgperioden er afsluttet, medmindre genvalg har fundet
sted.
Forældrerepræsentanter skal udtræde af forældrebestyrelsen, når barnet
udmeldes af institutionen.
En medarbejderrepræsentant skal udtræde af forældrebestyrelsen fra det
tidspunkt, hvor den pågældende medarbejder har afleveret eller modtaget
sin opsigelse.
Medarbejderrepræsentanterne kan afsættes på et medarbejdermøde, hvis
2/3 af de fremmødte og mindst 1/3 af de stemmeberettigede medarbejdere
kan stemme for et mistillidsvotum til disse.
§ 8 Tvist mellem områdeleder og forældrebestyrelse
Hvis forældrebestyrelsen træffer en beslutning, der efter områdelederens
opfattelse går udover den tillagte kompetence, skal områdelederen orientere
forældrebestyrelsen om sin opfattelse og undlade at udføre denne beslutning. Hvis forældrebestyrelsen ikke er enig med områdelederen, kan forældrebestyrelsen eller områdelederen rejse spørgsmålet over for Byrådet.
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§ 9 Tavshedspligt
Forvaltningsloven pålægger en person, der virker inden for den offentlige
forvaltning tavshedspligt.
Tavshedspligten gælder, når der er tale om oplysninger, som efter loven er
betegnet som fortrolige, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage hensyn til offentlige eller private interesser.
De kommunale dagtilbud er omfattet af Forvaltningsloven.
Både nuværende og tidligere medlemmer af forældrebestyrelser og forældreråd er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også
efter udtræden af forældrebestyrelsen og forældrerådet.
Der henvises til Forvaltningslovens4 § 27 i og Straffelovens § 152 og § 152
c-f
§ 10 Konstituering
Senest 14 dage efter valget konstituerer forældrebestyrelsen sig med formand og næstformand.
Formanden og næstformand vælges af medlemmerne af forældrebestyrelsen
blandt de forældrevalgte medlemmer. Medarbejderrepræsentanter kan ikke
indtage formands- eller næstformandsposten, men de har stemmeret til
valget af formand og næstformand.
Valget gennemføres som skriftligt flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås et sådant
flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning blandt de to
kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde.
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§ 11 Inhabilitet
Forældrebestyrelserne virker indenfor reglerne om offentlig forvaltning, og
de enkelte bestyrelsesmedlemmer er inhabile, hvis vedkommende har en
personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller har nær tilknytning til andre, der har en sådan interesse. Den person, der er inhabil, må
hverken deltage i sagens afgørelse eller medvirke til behandlingen af sagen.
Man er forpligtiget til selv at gøre opmærksom på, hvis man mener man er
inhabil i forhold til en sag. Bestyrelsen træffer beslutning om inhabilitet.
§ 13 Ændring af styrelsesvedtægten
Denne vedtægt er vedtaget af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune 15. november 2011 og kan kun ændres/ophæves af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune.
Vedtægten vil således være gældende for det enkelte dagtilbud oprettet i
henhold til dagtilbudsloven.
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