Hjørring Kommune
Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje
I henhold til dagtilbudsloven § 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den
kommunale dagpleje.
Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. juli 2018 og omfatter dagplejen i Hjørring
Kommune efter § 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Afsnit 1 – Forældrebestyrelsen
§ 1. Oprettelse og valg til forældrebestyrelsen
Der oprettes én forældrebestyrelse for den samlede kommunale dagpleje i henhold til
dagtilbudsloven § 14, stk. 1. Forældrebestyrelsen udgør et flertal af forældrerepræsentanter.
Stk. 2. Der afholdes hvert år valg til forældrebestyrelsen. Valget skal være afviklet, så
forældrebestyrelsen kan tiltræde den 1. oktober.
Stk. 3. Bestyrelsesåret er fra 1. oktober – 30. september.

§ 2. Sammensætning af forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

§ 3. Valg af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen
Forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen vælges på et møde, der indkaldes af
områdelederen med minimum 14 dages varsel.
Stk. 2. Kandidatforslag indleveres til områdelederen inden mødet, eller fremsættes på selve
mødet.
Stk. 3. Områdelederen er ordstyrer til forældrebestyrelsesvalget og forestår valghandlingen.
Stk. 4. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til børn, der er indskrevet i dagplejen. Hver
forælder har én stemme pr. barn i dagplejen og kan stemme på op til 3 kandidater. Ansatte, der
har børn i dagplejen har stemmeret, men er ikke valgbare til forældrebestyrelsen.
Stk. 5. Ved forældre forstås de personer, som på tidspunktet for valget til forældrebestyrelsen har
del i forældremyndigheden over børn, der er optaget i dagplejen, eller den forælder hvor barnet
opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.
Hvis forælderen ikke selv ønsker at gøre sin stemme gældende, kan valgbare og
stemmeberettigede i stedet være:

•
•

Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven
Personer, som har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som
forældremyndighedsindehaveren.

Ved tvivlstilfælde afgør områdelederen, hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare.
Der kan højest tildeles valgret til to personer på grundlag af samme barn.
Stk. 6. For valgt anses de 5 personer, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed stemmes
der om, hvem af de pågældende der skal sidde i forældrebestyrelsen. Er der fortsat stemmelighed
herefter, afgøres det ved lodtrækning. På samme måde vælges 2 suppleanter, der indtræder i
bestyrelsen i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer.
Stk. 7. Valget sker for 1 år ad gangen.

§ 4. Valg af medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen
Medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen vælges af og blandt medarbejderne på et
møde, der indkaldes af områdelederen. Alle medarbejdere har stemmeret, men kun fastansatte
medarbejdere er valgbare. Alle medarbejdere har én stemme. Der vælges 2 repræsentanter samt
2 suppleanter.
Stk. 2. Kandidatforslag indleveres til områdelederen inden mødet, eller fremsættes på selve
mødet.
Stk. 3. Valget sker for 1 år ad gangen.
Stk. 4. Ledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter og har ikke stemmeret ved valget
af medarbejderrepræsentanter.
Stk. 5. For valgt anses de 2 personer, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed stemmes
der om, hvem af de pågældende der skal sidde i forældrebestyrelsen. Er der fortsat stemmelighed
herefter, afgøres det ved lodtrækning. På samme måde vælges 2 suppleanter, der indtræder i
bestyrelsen i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer.

§ 5. Udtræden af forældrebestyrelsen
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i
dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder. Hvis der ikke er flere suppleanter, kan et
bestyrelsesmedlem undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen til næste valg, såfremt der er fuld
enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen.

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen, hvis ansættelsesforholdet
ophører. Medarbejderen kan dog efter eget valg udtræde på det tidspunkt, hvor den pågældende
har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse.
Stk. 3. Forældrerepræsentanter kan endvidere anmode forældrebestyrelsen om at udtræde, hvis
der foreligger særlige omstændigheder.
Stk. 4. Udtræder et medlem af forældrebestyrelsen, indtræder suppleanten i den rækkefølge, de
fremgår af listen.
Stk. 5. Udtræder et medlem af forældrebestyrelsen, meddeles dette til Områdelederen. Samtidig
oplyses områdelederen, om hvem der i stedet er indtrådt.

Afsnit 2 – Forældrebestyrelsens kompetencer
§ 6. Mål og rammer
Forældrebestyrelsen udøver al sin virksomhed indenfor de rammer og evt. prioriterede indsatser,
der er fastsat af byrådet.
Stk. 2. Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos byrådet.

§ 7. Fastsættelse af principper
Forældrebestyrelsen skal inddrages i følgende:
• Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
• Dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem
dagtilbud.
Forældrebestyrelsen fastsætter endvidere principper for dagplejens arbejde. Som eksempel på
områder, hvor bestyrelsen kan fastlægge principper, kan følgende nævnes:
• Hvad der lægges vægt på i samarbejdet mellem forældre og dagpleje
• Hvilke typer aktiviteter der skal prioriteres
• Principper for gæstedagplejens organisering
• Generel information til og fra forældre
• Samarbejde med daginstitutioner og med lokalområdet
• Tilrettelæggelse af legestuevirksomhed og fælles arrangementer
Der henvises i øvrigt til socialministeriets vejledning om forældrebestyrelser.
Stk. 2. Forældrebestyrelsen kan ikke foretage ændringer i dagplejens daglige og ugentlige
åbningstid men kan i dette, som i alle øvrige spørgsmål, fremsende forslag til byrådet.

§ 8. Økonomiske beføjelser
Forældrebestyrelsen fastsætter principper for anvendelsen af den udmeldte børnerelaterede
budgetramme og godkender et af områdelederen udarbejdet forslag til anvendelse af
budgetrammen.
Stk. 2. Områdelederen træffer alle konkrete beslutninger om anvendelse af budgetrammen
indenfor det af forældrebestyrelsen godkendte budget.

§ 9. Ansættelser
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af ledere i dagplejen.
Stk. 2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale.

Afsnit 3 – Forældrebestyrelsens mødevirksomhed
§ 11. Stemmeret og valg af formand
Samtlige medlemmer i forældrebestyrelsen har stemmeret.
Stk. 2. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv på det første ordinære møde med en formand og
en næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter.

§ 12. Afholdelse af møder
Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Dog kan forældrebestyrelsen indbyde
andre til at deltage i møderne uden stemmeret, hvis der behandles spørgsmål af særlig interesse
for dem.
Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møder i en længere periode, skal
suppleanten indkaldes.
Stk. 3. Forældrebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 2/3 af
forældrebestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af punkter til
dagsordenen. Mødet skal i dette tilfælde afholdes indenfor to uger.
Stk. 4. Formanden indkalder til møde og fastsætter dagsorden for mødet. Formanden fastsætter
endvidere tid og sted for møderne. Dagsorden med bilag sendes til medlemmerne senest en uge
før mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles
formanden. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

§ 13. Afstemninger og beslutninger
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt tilstede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Stk. 3. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. Det anføres heri, hvem der har
været til stede og protokollen underskrives efter hvert møde at de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Ethvert medlem kan forlange en afvigende opfattelse tilført protokollen, inden den
underskrives og forlange udtalelsen fremsendt til højere myndighed.
Stk. 4. Områdelederen varetager forældrebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i
forældrebestyrelsens møder uden stemmeret. Områdelederen vil i forbindelse med spørgsmål om
beslutningernes lovlighed kunne tilføje protokollen sin opfattelse forud for medlemmernes
underskrivning af protokollen.

§ 14. Forretningsorden
Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15. Diæter og befordringsgodtgørelse
Der ydes ikke diæter eller befordringsgodtgørelse til bestyrelsesarbejdet. Der kan endvidere ikke
udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

§ 16. Tavshedspligt
Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, og
medlemmerne underskriver en erklæring herom.

Afsnit 4 – Ikrafttræden
§ 17. Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 1. juli 2018.
Stk. 2. Ændringer af denne vedtægt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
forældrebestyrelserne. Dog kræver redaktionelle ændringer, eller ændringer som er et resultat at
byrådets budgetbehandling, ikke forudgående høring.

