
 

 

Principper for sammensætning af dagtilbudsbestyrelsen  

i Område Nord 
Jf. revideret dagtilbudslov pr. 1.7.2018 har alle enheder i området mulighed for at blive repræsenteret i 

Dagtilbudsbestyrelsen. Det vil sige at dagplejen og alle huse – herunder de enkelte afdelinger har krav på at have 

en repræsentant i bestyrelsen. 

 

I område Nord betyder det at der kan udpeges en repræsentant fra følgende enheder og en personlig suppleant 

for denne. 

➢ Løgstrup børnehus 

➢ Skals børnehus 

➢ Skovbørnehaven Fredly 

➢ Møldrup børnehus 

➢ Naturbørnehaven Hejlskovgaard 

➢ Børnehuset Lupinmarken 

➢ Engelsborg børnehus 

➢ Vestbyens børnehus  

➢ Dagplejen i område Nord. 

 

Desuden vælges der: 

➢ 2 personalerepræsentanter (en for dagplejen og en for børnehusene) 

➢ 1 lederrepræsentant  

➢ Områdelederen deltager som områdebestyrelsen sekretær. 

 
                          Gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmøde d.23.5.2019  

 

 

Fokuspunkt: Principper: 

 
Valg til 
Dagtilbudsbestyrelsen 

• Forældre  

 

 
På forældremøde inden udgangen af september vælger forældrene en 
repræsentant og en suppleant for denne til Dagtilbudsbestyrelse, hvis disse er på 
valg eller ønsker at udtræde af bestyrelsen eller ikke længer fungerer som 
suppleant. 

 
Valg bar og valgret 

• Forældre 
 

 

 
Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet. 
Som forældrerepræsentant kan følgende komme i betragtning: 
 

• Personer, som har del i forældremyndigheden over et barn/børn, der er 
indskrevet i enheden. 

• Personer, som har den faktiske omsorg for barnet. Fx personer, som har et 
barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelser 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 ved aftale er delt forældremyndighed over barnet. 

• Ugifte fædre/mødre, der tilhører samme husstand som 
forældremyndighedsindehaver og barnet. 



 
Valgprocedure 

• Forældre 

 
Dagtilbudsbestyrelsen tilrettelægger valghandlingen ud fra principperne i 
styrelsesvedtægten.  
Der gælder følgende for afholdelse af valg: 

• Forældremøde med valghandling varsles ved opslag i områdets enheder 
mindst én måned før mødets afholdelse. 

• Senest 14 dage før forældremødet med valghandling uddeles endelig skriftlig 
indkaldelse med dagsorden for mødet. 

• Blandt de fremmødte forældre vælges en ordstyrer samt 2 stemmetællere. 

• Hvert barn udløser én stemme til trods for flere fremmødte 
stemmeberettigede. 

 

 
Valg til  

Dagtilbudsbestyrelsen 

• Personale 
 
 

 
Personalegruppen i dagplejen vælger en repræsentant og en suppleant til 
Dagtilbudsbestyrelsen fra gruppen af dagplejere i området. 
 
Børnehusenes personale vælger bland personalegruppen en repræsentant og en 
suppleant til Dagtilbudsbestyrelsen. 
 
Lederteamet udpeger en repræsentant og en suppleant til Dagtilbudsbestyrelsen 
 
Områdelederen er sekretær for Dagtilbudsbestyrelsen. 

 

 
Valgbar og valgret 

• Personale 
 

 
 

 

• Valg af medarbejderrepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen foretages af og 
blandt medarbejderne i området. 

• Ved medarbejdere forstås i denne sammenhæng fastansatte medarbejdere 
uden ledelsesfunktioner i området. 

• Medarbejdere fra områdets enheder er ikke valgbare som 
forældrerepræsentant i dagtilbudsbestyrelsen. 

• Såfremt en af medarbejderne også er forælder til et barn i dagtilbud i området, 
har vedkommende stemmeret til valg af både forældrerepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter. 

 

• Lederrepræsentanten og suppleant for denne udpeges af lederteamet i 
området. 

 
 

 
Valgprocedure  

• Personale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opstilling af medarbejdere og valg foregår skriftligt, ved at medarbejderne melder 
sig som kandidater til områdelederen evt. gennem sin nærmeste leder. 
 
Valget foregår derefter enten elektronisk eller ved afstemning lokalt i børnehusene 
og på et kvartalsmøde for dagplejerne. 
 
 



 
Valgperiode og tidspunkt 
for valg 

• Forældrerepræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen og suppleanter for disse 
vælges på et forældremøde med valghandling i september måned.  
Den nye dagtilbudsbestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget. 
Forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen. 

 

• Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i samme periode som valg til 
dagtilbudsbestyrelsen. Medarbejderne indtræder i dagtilbudsbestyrelsen 
umiddelbart efter valget. 
Medarbejderrepræsentanter vælges for to år ad gangen. 

 

• Det konstituerende møde skal finde sted inden otte dage efter valget af       
forældrerepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen. 

      Områdelederen indkalder til dette møde. 
 

Udtrædelse af bestyrelsen • En forældrerepræsentant skal som udgangspunkt forblive i 
dagtilbudsbestyrelsen i valgperioden, men vedkommende skal udtræde af 
bestyrelsen såfremt tilknytningsforholdet til områdets dagtilbud ophører. 

• Suppleanternes valgperiode følger den forældrerepræsentant, som man er 
suppleant for. 

• Suppleanten indtræder i dagtilbudsbestyrelsen, når forældrerepræsentanten 
udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet til områdets dagtilbud ophører. 
 

• Hvis en medarbejderrepræsentants ansættelsesforhold ophører, udtræder 
den pågældende medarbejder af dagtilbudsbestyrelsen senest ved 
ansættelsesforholdets ophør. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at 
suppleanten indtræder i bestyrelsen allerede fra det tidspunkt, den 
pågældende medarbejder har afleveret eller modtaget sin opsigelse. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


