
 

 

 

 
 

Kære forælder 
 
Lidt om forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakkebo.  
 
Vi har et fælles ansvar for at skabe det bedste børneliv, og når i bliver hørt, 
involverer jer, blander jer og er med til at sætte mål og retning for det der 
foregår i Bakkebo, skaber vi bedre løsninger for både børn, pædagogisk 
personale og forældre.  
Så tak fordi du har valgt at engagere dig i bestyrelsesarbejdet her i Bakkebo. 
 
Denne folder sætter ord på bestyrelsesarbejdet og kan give inspiration til de 
løbende opgaver. Samtidig fungerer folderen som en rettesnor i forhold til de 
formelle regler og rammer på området 
f.eks. om valg og stemmeret. Det er et lovkrav, at der udarbejdes 
styrelsesvedtægter for bestyrelsesarbejdet. For overblikkets skyld har vi valgt 
at udarbejde vedtægterne som denne folder. 
 
Som medlem i forældrebestyrelsen i Bakkebo varetager du en 
lokaldemokratisk opgave. Du er med til at skabe rammerne for børnenes 
trivsel, dannelse, udvikling og læring. Samtidig er du med til at understøtte 
ledelsen i institutionen og sætte retningen i samspil med forældre og 
medarbejdere. Du er på vegne af de andre forældre i Bakkebo, valgt til at 
forme og udvikle nogle rammer og et miljø, der skaber det bedste børneliv for 
jeres børn. 
 
Vi vægter en høj grad af medindflydelse og ligeværdighed i bestyrelsen, så 
derfor lytter vi lige så meget til suppleanterne som til menige medlemmer. 
Suppleanter er derfor altid med til møderne, men har blot ikke stemmeret. 
 
Heldigvis er du ikke alene, du arbejder sammen med andre 
forældrerepræsentanter, med medarbejderrepræsentanter og med lederen, 
og du må favne hvad der rører sig i den brede forældregruppe. 
Forældrebestyrelsen arbejder løbende med aktuelle emner og initiativer der 
rører sig i Bakkebo. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
”Bestyrelsen består typisk af 7-9 
forældrerepræsentanter valgt af og blandt 
forældrene. I Bakkebo deltager 
suppleanter i bestyrelsesmøderne, men 
har ikke stemmeret. 
 
Forældrerepræsentanter og suppleanter, 
vælges på et forældremøde, som 
afholdes inden udgangen af oktober. Det 
er den med minimum 14 dages varsel. 
Medarbejderrepræsentanterne vælges på 
et personalemøde blandt de fastansatte 
medarbejdere.” 
 

 

 
”Det kommunale dagtilbuds primære 
opgave er i henhold til 
dagtilbudslovens §7 at fremme trivsel, 
læring, udvikling og dannelse gennem 
trygge og pædagogiske læringsmiljøer, 
hvor legen er grundlæggende, og hvor 
der tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv”. 
 

 

 
 
”Forældrerepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter har 
stemmeret i bestyrelsen. I tilfælde af 
stemmelighed er det formandens 
stemme der er afgørende.” 
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De drøftelser og de beslutninger i tager, skal dog være inden for den ramme 
som folketinget og byrådet i Aabenraa Kommune har udstukket. I 
dagtilbudsloven har forældrebestyrelsen fået tildelt en række ansvarsområder 
og i kommunens styrelsesvedtægt, børnepolitik og andre dagtilbudsrettede 
beslutninger, er der lagt nogle rammer og beslutninger ud, som I skal følge. 
 
 Valgbarhed, stemmeret og konstituering 
 
Forældre med forældremyndighed til børn i Bakkebo, er valgbare og har 
stemmeret til forældrebestyrelsesvalget. Der kan afgives en stemme pr 
indskrevet barn. Afstemningen er skriftlig og foregår anonymt. Der kan kun 
afgives stemme ved personligt fremmøde. 
Kun fremmødte forældre eller forældre der har givet skriftligt samtykke, er 
valgbare. Forældrebestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde 
efter nyvalg. Formand og næstformand vælges af og blandt 
forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Lederen indkalder til det 
konstituerende møde, som skal finde sted senest 8 dage efter valgperiodens 
ikrafttræden. 
 
 
Forældrebestyrelsen udarbejder forretningsorden lokalt. Forretningsordenen 
angiver rammerne og retningslinjerne for det lokale bestyrelsesarbejde. Den 
kan eksempelvis indeholde beskrivelse af mødeaktivitet, forskellige roller og 
opgaver, årsplan, faste punkter på dagsordenen og div. procedurer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forældrebestyrelsens formelle ansvar 
I dagtilbudsloven står at 
forældrebestyrelsen har følgende 
kompetencer : 
 
- skal indgå i udarbejdelsen, 

evalueringen og opfølgning på den 
pædagogiske læreplan. 

- fastsætte principper for 
dagtilbuddets pædagogiske arbejde. 

- fastsætte principper for samarbejdet 
mellem dagtilbud og hjem 

- fastsætte principper for anvendelse 
af dele af dagtilbuddets 
budgetramme 

- føre tilsyn med de principper og 
øvrige beslutninger som bestyrelsen 
har vedtaget. 

- vedtage madordning og lukkedage 
for institutionen 
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Centralt for alt pædagogisk arbejde er, at det skal tage afsæt i et 
børneperspektiv, hvor børnenes ønsker, nysgerrighed og virkelyst, er med til 
at sætte retning for dagens aktiviteter og gøremål. Vi kalder det “at følge 
børnenes spor”.  
 
 
Bestyrelsens rolle i forhold til den pædagogiske læreplan 
 
Vær nysgerrig på læreplanen, spørg ind til formuleringer eller pædagogiske 
udtryk, så det pædagogiske sprog kan gøres forståeligt og anvendeligt for 
forældrene. Spørg gerne ind til hvordan det enkelte bliver udmøntet i praksis. 
 
Samarbejdet i bestyrelsen 
 
I er som bestyrelse en demokratisk sammensat enhed, og det er vigtigt at i 
alle byder ind med tanker, viden og ideer. De enkelte medlemmer kan alle 
bidrage og med åbenhed og interesse for det sagte når man langt. 
Som formand ligger der dog en særlig opgave i at lede bestyrelsens arbejde. 
Det handler bl.a. om at favne det som bestyrelsen er optaget af, få lavet en 
god relevant dagsorden og skabe godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Samarbejdet med lederen 
 
Lederen er ansvarlig for den daglige drift og for at træffe de nødvendige 
beslutninger for at en hverdag kan fungerer. Lederen er ansvarlig for det 
pædagogiske arbejde, for at udarbejde og følge op på den pædagogiske 
læreplan, har personaleansvarlige og har ansvaret for at udmønte budgettet. 
Lederen er ligeledes ansvarlig for det daglige samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere.  
Det er lederen der skal føre bestyrelsen beslutninger ind i hverdagens 
arbejde, og et godt samarbejde de to parter imellem er derfor vigtigt. 
Det gælder i særdeleshed samarbejdet mellem lederen og formanden, da 
den relation kræver en hyppigere kontakt og ofte også en tættere fortrolighed. 
 
Bestyrelsens arbejde 
 
Udover at forholde sig til læreplanen og det pædagogiske arbejde i 
institutionen, er der mange muligheder for at bestyrelsen kan sætte deres 
aftryk i Bakkebo. 
Der arrangeres sommerfest med fællesspisning, påskehygge med 
klippe/klistre, arrangementer efter lukketid f.eks. yoga, gymnastik, dans ja kun 
fantasien sætter grænser. 



 

 

 
 
Til vores møder kommer der mange gode ideer på bordet, nogle bliver 
realiseret ret hurtigt, andre “ligger i skuffen” til senere brug, andre skal der 
undersøges nærmere på. Med en aktiv og engageret forældrebestyrelse er 
der mange bolde i luften, heldigvis er vi mange til at gribe dem 
 
Vi mødes ca 6 gange om året, et møde tager ca 2 timer og foregår i uformelle 
rammer i Bakkebo. 
 
Vi glæder os til samarbejdet. 
 
Med venlig hilsen  
Børnehuset Bakkebo 
Susanne Budde 
Institutionsleder 
 
 
 
 
 
 

 




