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Side 2

Hvem er forældrebestyrelsen?
Forældrebestyrelsen i Paddehatten består af fem forældrerepræsentanter samt to suppleanter.
Medlemmerne er valgt af forældre til børn i Paddehatten for
en toårig periode og suppleanterne for et år.
Det har i Paddehatten været praksis at også suppleanterne
deltager i de fem-seks årlige bestyrelsesmøder. Dog har
suppleanterne ikke stemmeret i situationer, hvor dette er
nødvendigt (sker kun meget sjældent).
Medarbejderne har endvidere 1-2 medlemmer i forældrebestyrelsen, der er valgt af personalet og herforuden er institutionens leder repræsenteret.
Hvad skal man kunne ?
Det kræver ingen bestemte kompetencer at sidde i
forældrebestyrelsen; blot lyst til og interesse i at være med
til at præge de overordnede mål og principper i institutionen.
Alle medlemmer har frivilligt ønsket at deltage i bestyrelsen
og man kan således ikke vælges mod sin vilje.
Hvordan vælges man?
Der afholdes årligt bestyrelsesvalg i forbindelse med generalforsamlingen i april måned.
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Nuværende bestyrelse:
Maj 2019 — Maj 2020.
Formand:

Mie Koch

Næstformand:

Lisbeth Stubager Hesselund

Medlemmer:

Dennis Klinkeby Østergaard
Jeanette Skjærbæk

Referent:

Anne Saxild Pedersen

1. Suppleant:
2. Suppleant:

Trine Faber
Randi Bjerrum

Personalerepræsentant
Connie B. Nielsen

Leder:

Hanne Pjengaard
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Hvilken indflydelse har en forældrebestyrelse?
Forældrebestyrelsens opgave er, i samarbejde med
instuitionens personale, at gøre Paddehatten til et endnu
bedre sted at være for vores børn.
Dette gør vi ved at fastsætte principper for arbejdet i
intuitionens, og for anvendelsen af en budgetramme,
indenfor de mål og rammer, der er fastsat af
kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune.
Det er eksempelvis forældrebestyrelsen der hver 4. år afgør
hvorvidt madordningen i Paddehatten skal fortsætte eller ej.
Envidere er forældrebestyrelsen tovholder for arbejdsdage
og andre arrangementer som feks. Fotodag og sommerfest.
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Tavshedspligt

Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen til?

Medlemmerne i forældrebestyrelsen er omfattet af tavshedspligt jf. den offentlige forvaltning tavshedspligt.

Som forældrebestyrelsesmedlem repræsenterer man alle
forældre og arbejder for helheden.

Nuværende såvel som tidligere medlemmer i forældrebestyrelsen er omfattet af reglerne om tavshedspligt; tavshedspligten gælder således også efter udtrædelse af bestyrelsen.

Man er ikke kun valgt til at varetage egne interesser. Alle
forældre er derfor meget velkommen til at henvende sig til
bestyrelsen såfremt der er ønsker om, at specifikke emner
drøftes til bestyrelsesmøderne.
Forældrebestyrelsen har ikke indflydelse på personsager.
Konkrete børn og personaleanliggender bliver ej heller drøftet.— ved eventuelle henvendelser om dette er det bestyrelsens opgave at henvise til leder, som altid er åben for en
snak om tingene.

