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OG
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Vil du have
medindﬂydelse
på dit barns hverdag i
daginstitu tion/dagpleje?
FORÆLDRERÅD OG
FORÆLDREBESTYRELSE

KÆRE FORÆLDRE
Forældrerådet og forældrebestyrelsen er jeres talerør ind i jeres
barns daginstitu tion eller dagpleje i forhold til dagligdagen,
arrangementer for børn og forældre m.m.

Både forældreråd og forældrebestyrelse skal bidrage til at opnå det bedst
mulige samarbejde mellem forældre,
medarbejdere og ledelse både i den
enkelte daginstitu tion/dagpleje og på
tværs af alle daginstitu tioner og dagplejere i distriktet.
HVAD ER ET FORÆLDRERÅD?
Forældrerådet i dagplejen/den enkelte
daginstitu tion består af 3-5 forældrerepræsentanter og 1-2 medarbejderrepræsentanter alt afhængig af
daginstitu tionens/dagplejens størrelse. Daginstitu tionens/dagplejens
leder deltager også i forældrerådet.

HVAD ER EN FORÆLDREBESTYRELSE?
Forældrebestyrelsen dækker hele distriktet og består af en forældrerepræsentant fra hvert forældreråd. Derudo ver består forældrebestyrelsen af
maksimalt tre medarbejderrepræsentanter samt distriktsinstitu tionslederen.
HVEM SIDDER I FORÆLDRERÅDET/
FORÆLDREBESTYRELSEN?
Du kan som udgangspunkt ﬁnde en
o versigt o ver forældreråds- og
forældrebestyrelsesrepræsentanter
på www.fredericia.dk

HVAD ARBE JDER MAN MED, OG
HVAD HAR MAN INDFLYDELSE PÅ?
Forældrebestyrelsen arbejder med de
o verordnede linjer for alle daginstitu tioner og dagplejere i distriktet, mens
forældrerådet beskæftiger sig med
det nære i den enkelte daginstitu tion/dagplejen.

Forældrebestyrelsen har desuden indstillingsret ved ansættelse af distriktsinstitu tionsleder og pædagogisk leder
af den enkelte daginstitu tion/dagplejen, mens forældrerådsrepræsentanter kan deltage i ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogisk
leder samt medarbejdere.

Eksempelvis har forældrebestyrelsen
indﬂydelse på de o verordnede linjer
for daginstitu tionens/dagplejens pædagogik og pædagogiske læreplaner,
mens forældrerådet arbejder med at
omsætte disse til principper for den
enkelte daginstitu tion/dagplejen.

HVAD KAN JEG BRUGE FORÆLDRERÅD/FORÆLDREBESTYRELSE TIL?
Forældreråd og forældrebestyrelse er
din direkte vej til indﬂydelse i dit
barns daginstitu tion/dagpleje.

Forældrebestyrelsen arbejder for eksempel også med principper for distriktets budgetramme, mens forældrerådet kan få delegeret ansvaret for
principper for den enkelte daginstitu tions/dagplejens budgetramme, hvad
angår børnene.

Du kan henvende dig til forældrerådsog forældrebestyrelsesrepræsentanter med forslag til emner, som bør
disku teres.
Fokus i forældreråd og forældrebestyrelse er på alle børn - så forhold, der
vedrører det enkelte barn, skal drøftes
med personalet.

Ved afstemning er der én stemme pr.
barn i daginstitu tionen/dagplejen.

Repræsentanter for forældreråd og
forældrebestyrelse udtræder den dag,
deres barn/børn stopper i daginstitu tionen/dagplejen.

HVORDAN KOMMER JEG MED?
På et årligt forældrearrangement er der valg til forældreråd og -bestyrelse.
Forældre med børn i daginstitu tion/dagpleje er valgbare og har valgret.
Forældrerådsrepræsentanterne vælges for to år. I lige år vælges 1-2 forældre, og i ulige år vælges 2-3 forældre
afhængig af daginstitu tionens/ dagplejens størrelse.
Ved de respektive valg til forældrerådene vælges også en forældrerepræsentant fra hvert forældreråd til distriktets forældrebestyrelse.
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Funktionsperioden for forældrebestyrelsen er et år. Repræsentanterne til
forældrebestyrelsen skal vælges inden
den 15. oktober hvert år.
Der vælges to suppleanter til forældrerådet og forældrebestyrelsen, som
indtræder i forældrerådet og/eller forældrebestyrelsen, hvis en repræsentant udtræder.

