Principper for nedsættelse af forældreråd
i Område Nord
Området er en institution med 7 enheder nogle af disse med flere afdelinger:
• Dagplejen er 1 enhed
• Møldrup børnehus og Naturbørnehaven Hejlskovgaard er en 1 enhed, med 2 afdelinger
• Skals børnehus og Skovbørnehaven Fredly er 1 enhed, med 2 afdelinger
• Løgstrup børnehus er 1 enhed
• Børnehuset Lupinmarken er 1 enhed
• Vestbyens børnehus er 1 enhed
• Engelsborg børnehus er 1 enhed
Der nedsættes 1 forældreråd for hver enhed.
Gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2.10.2018
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Der vælges min. 3 – til et passende antal medlemmer til forældrerådet
Hvor der er flere afdelinger i børnehuset tilstræbes det at der vælges
repræsentanter fra alle afdelinger og fra både børnehave og vuggestue
afdeling. Ligeledes tilstræbes det, at der så vidt muligt vælges
repræsentanter, fra alle geografiske områder til dagplejens forældreråd
Personalerepræsentanter i børnehusene kan indkaldes ad hoc.
I dagplejen vælgers der en repræsentant for dagplejerne der fast sidder i
forældrerådet.
1 repræsentant for ledelsen i enheden
Enten lederen eller afdelingslederen
Medlemmer af områdebestyrelsen kan indkaldes ad hoc

Repræsentanter vælges for 1 år.
Når tilknytningsforholdet til enheden ophører, udtræder man automatisk af
forældrerådet.
Bestyrelsen anbefaler at der er mindst et medlem af forældrerådet der
fortsætter i forældrerådet så der ikke er er et helt nyvalgt forældreråd efter
valget. Dette for at sikre en sammenhæng i de emner forældrerådet måtte
arbejde med.
Valghandlingen foregår hvert år senest med udgangen af oktober på et
forældremøde.
Forældrerådet tiltræder umiddelbart efter valget
Forældrerådet konstituerer sig på første møde med formand og næstformand.
Ledelsen har ansvaret for indkaldelse og afholdelse af konstituerende møde.
Herefter udarbejdes forretningsorden for forældrerådets fremtidige arbejde
(*se vedlagte skabelon)

Skabelon til
forretningsorden for forældreråd i område Nord_Doknr390011-14_v1.docx

Afholdelse af valg og
stemmeberettigede

•
•

•
Forældrerådets kompetencer
og opgaver

•

•
•
•
•
•

Kommunikation mellem
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Hvert barn udløser en stemme for hver af de fremmødte stemmeberettigede.
Stemmeberettigede er:
- Personer, der har del i forældremyndigheden over et barn/børn, der er
indskrevet i dagplejen eller det enkelte hus
- Personer, som har den faktiske omsorg for barnet
(fx personer, som har et barn boende hos sig i
døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven)
- Personer, der har indgået ægteskab med
indehaveren af forældremyndigheden over et barn,
og som tilhører samme husstand som
forældremyndighedsindehaveren og barnet (dette
forudsætter at der ikke er aftalt
delt forældremyndighed over barnet).
- Ugifte fædre/mødre, der tilhører samme husstand
som forældremyndighedsindehaveren og barnet.
Forældrerådet udpeger, enten blandt det valgte forældreråd eller blandt den
samlede forældrekreds, en repræsentant til områdebestyrelsen, samt en
suppleant for denne.
Forældrerådet fungerer i samarbejde med lederen af enheden som
initiativtager og støtte ved arrangementer.
Der kan nedsættes forskellige arbejdsgrupper til planlægning af aktiviteter i de
enkelte afdelinger
Forældrerådet tager initiativ til ansøgning om fondsstøtte og
reklamefinansiering jf. retningslinjer vedr. reklamefinansiering for Viborg
Kommune og de principper, der er udarbejdet af områdebestyrelsen.
Forældrerådet er forbindelsesled mellem områdebestyrelsen og den enkelte
enhed.
Har en plads i ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale.
Forældrerådet kan til enhver tid bringe emner op til debat i
områdebestyrelsen.
Forældrerådet er rollemodeller ift. at skabe en god fællesskabende
institutionskultur.
Områdebestyrelsen ønsker at få indsigt i og støtte forældrerådets arbejde for
derved at styrke kendskabet mellem enhederne og sikre videndeling.

