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Mål og principper for forældrerådenes sammensætning, arbejde og samarbejde  
med dagtilbudsbestyrelsen. 

Område Vest - 2021/2022 
 

Overordnet målsætning. 
 

 Forældrerådet skal i samarbejde med børnehuset/dagplejen skabe mulighed for, at det gode og 
respektfulde forældresamarbejde og fællesskab bliver etableret og vedligeholdt. 

 Forældrerådenes arbejde skal tillægges betydning og værdi inden for de givne principper.  
 

Fokuspunkter Principper 
Forældrerådets konkrete opgave 
 
 
 
 

Forældrerådet fungerer som initiativtager for – og/eller støtte ved 
institutionens/dagplejens forældrearrangementer som f.eks. 

 Legeplads/arbejdsdag 
 Sommerfest 
 Forældrekaffe 
 Forældremøder 
 Fællesspisninger 

Sammensætning af forældrerådet 
 
 

 Som udgangspunkt vælges min. 3 og max. 8 repræsen-
tanter  

 I børnehuse som består af flere afdelinger/klynger vælges 
repræsentanter fra hver afdeling/klynge. 

 Der kan vælges et passende antal suppleanter. 
 Børnehusleder/leder af dagplejen indgår i forældrerådet.  

Særligt vedr. dagplejen 
 

 Ønsker forældre til børn i dagplejen at oprette et forældre-
råd kan der rettes henvendelse til formand for dagtilbuds-
bestyrelsen.   

Oprettelse af forældreråd i børnehuse  Der vælges medlemmer til forældrerådet en gang om året 
 Hvis der vælges suppleanter kan disse tiltræde løbende. 
 Er der ikke valgt suppleanter kan der løbende vælges nye 

repræsentanter til udvalget.  
Kontakt og samarbejde mellem foræl-
dreråd og bestyrelse  
 

 Forældrerådet kan få et dagtilbudsbestyrelsesmedlem 
med til forældrerådsmøde. Hvis dette ønskes rettes hen-
vendelse via børnehusleder.  

 Der skrives referat fra møderne og disse lægges på Aula 
og sendes til dagtilbudsbestyrelsen via områdeleder.  
 

Samarbejde mellem børnehus/dagple-
je og forældreråd 
 
 

 Der kan vælges en tovholder blandt forældrerådsmed-
lemmerne. 

 Det er tovholder der i samarbejde med leder aftaler hvem 
der løser følgende opgaver: 
 Indkalder til møder 
 Udarbejder mødeindkaldelse/dagsorden for møder 

 Børnehusleder/leder af dagplejen deltager som udgangs-
punkt i alle møder.  

 Forældrerådet kan kun planlægge sociale arrangementer 
iflg. aftale og i samarbejde med børnehusleder/leder af 
dagplejen. 

 Børnehusleder/leder af dagplejen giver forældrerådet re-
levante informationer og kan bruge forældrerådet som 
sparringspartner i relation til et forældreperspektiv.  

 Det er leder der vurderer, om der skal være repræsenta-
tion fra medarbejderne i forældrerådet. Hvis dette findes 
aktuelt eller nødvendigt kan der være tale om ad hoc eller 
fast repræsentation.  

 
Besluttet af områdebestyrelsen 9.marts 2022


