DAGTILBUDSLOV

KOMMUNALBESTYRELSE

Dagtilbudsloven kapitel 14 § 14.
Alle daginstitutioner/dagplejen har en
forældrebestyrelse med et flertal af valgte
forældre.
1-2 medarbejderrepræsentanter
lederen som sekretær
Forældrebestyrelser er en rettighed
Institutioner der består af flere enheder,
skal en forælder fra hver enkelt enhed
have adgang til at være repræsenteret i
forældrebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens
opgaver:








Overordnet ansvar/tilsyn.
Økonomisk ramme.
Optagelse af børn.
Forældrebetaling og fripladser.
Arbejdsgiverkompetencen.
Fastsætter rammer for dagtilbud og
herunder eventuelle prioriterede
indsatser.
Fastsætter kriterier for lukkedage

Styrelsesvedtægt.


Er godkendt i Børne og Familie
udvalget.
 Bestemmer forældrebestyrelsens
opgaver og kompetence.
 Skal til høring i bestyrelsen og
være offentligt tilgængeligt
http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileI
D=100934

Forretningsorden.


Udarbejdes af
forældrebestyrelsen.
Er inden for rammerne af
styrelsesvedtægten.
Beslutningsprotokol
Dagsorden og referater



















Principper for det pædagogiske arbejde i daginstitutionen.
Principper for institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem
til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
Principper for daginstitutionens budget vedr. de børnerelaterede konti.
Principper for daginstitutionens samarbejde med lokalsamfundet.
Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale og leder
Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske
læreplan.
Frokostordning og madordning
Fælles pasning i sammenlagte institutioner
Skal høres forinden byrådet/BFU tager beslutning om væsentlige ændringer
for dagtilbuddet.
Skal efter anmodning afgive udtalelser til BFU
Dialogmøder med BFU
Behandler ikke enkeltsager (børn, personale) samt fortrolige oplysninger og
private forhold
Ikke en del af afskedigelsessager
Tavshedspligt

Mål og rammer.










Børne- og ungepolitikken
Delpolitik - Det er for børn
Digitalt – Det er for børn
Sådan forstår vi inklusion
Den gode overgang
Læring – Det er for børn
Aftale- og dialogstyring
Principper og rammer for tilsyn
Aftaler der samler hele
institutionens arbejdsgrundlag. fx
administrationsgrundlag, Penge
posen
 MED-aftalen

Lederen.
Pædagogiske og
ledelsesmæssige ansvar


Forældrebestyrelsens opgaver.



FORÆLDREBESTYRELSE

Principper.








Synliggør emner og
holdninger.
Er en ramme, der giver
mulighed for forskellige
handlinger.
F.eks. daginstitutionen skal
lægge vægt på at udvikle
børnenes kreative sider fx
gennem maling, tegning,
musik osv.
Musisk princip
Natur princip
Økologisk princip









Personaleleder og tilrettelægger
arbejdstiden.
Sekretær/sagsbehandler.
Kommunens repræsentant og
garant
Ansvar for driften og indmeldte
børn.
Udarbejder forslag til
principper og budget.
Bestemmer måden hvorpå
målene nås samt aktiviteter og
metoder
Udmønter konkret bestyrelsens
principper.
Udøver sin virksomhed i
samarbejde med de ansatte.
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Revideret juni 2018

