
 

 

STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGPLEJEN I VESTHIMMERLANDS 
KOMMUNE 

 
§ 1 – Formål 

 

Vesthimmerlands Kommunes mål for den kommunale dagpleje er, at 
ordningen i samarbejde med forældrene skal skabe rammer, der fremmer 

børns udvikling, trivsel og selvstændighed. 

 
§ 2 - Forældrebestyrelsen 

 
Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagplejen inden 

for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 
Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter (tidligere 7) valgt af og blandt 

forældre til børn i dagplejen, 1 repræsentant (tidligere 2) valgt af og blandt det 
fastansatte pædagogiske personale i dagplejen, samt 2 dagplejere. 

(1 dagpleje tr valgt af og blandt de fastansatte dagplejere – er taget ud, da 
forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter skal harmonere)   

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret. 
Dagplejens leder, der har det administrative og pædagogiske ansvar for 

dagplejens virke, deltager i bestyrelsens møder, dels som 
kommunalbestyrelsens repræsentant og dels som sekretær. 

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 3 suppleanter (tidligere 4) 

for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for 
medarbejderrepræsentanterne (1 pædagog og 1 dagplejer). En suppleant 

indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge 
af, at tilknytningsforholdet til dagplejen ophører. 

 
§ 3 – Valg til bestyrelsen 

 
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et 

forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Valget 
arrangeres af den siddende bestyrelse. Valgperioden påbegyndes umiddelbart 

efter valget og løber i 1 år til nyvalg har fundet sted.(tidligere i 2 år) 
I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og ui ulige år vælges 4 – er taget ud 

Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i 
den rækkefølge, de er valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer. 

 

Dagplejerepræsentanter og suppleanter for disse vælges på et personalemøde 
for alle fastansatte dagplejere. Pædagogen og suppleanten vælges af og blandt 

de fastansatte pædagoger. 
Der vælges 1 dagplejer og 1 pædagog i lige år og 1 dagplejer og 1 pædagog i 

ulige år – er taget ud. 



 

 

 Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter. 
De to suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den 

rækkefølge, de er valgt i forhold til antallet af stemmer. 
 

 
 

 
§ 4 – Valgbarhed og valgret 

 

Forældre med børn i dagplejen er valgbare og har valgret vedrørende 
forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Ved forældre forstås de personer, der 

på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i 
dagplejen. Ved afstemningen kan der afgives 1 stemme pr. barn. 

(i stedet for: ved afstemning kan hver forælder afgive 1 stemme pr. barn) 
Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end forældre valgbarhed, 

såfremt de fremsætter begæring herom over for dagplejens leder. 
 

Fastansatte medarbejdere i dagplejen er valgbare og har valgret vedrørende 
medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og kan ikke deltage på 

forældresiden. 
 

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, 
hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, 

foretages lodtrækning. 

 
§ 5 – Udtrædelse af bestyrelsen 

 
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets 

barn ophører i dagplejen, hvorved suppleanten indtræder. 
 

En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig 
virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse 

eller har modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. 
 

§ 6 – Bestyrelsens konstituering 
 

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter nyvalg. 
Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i 

bestyrelsen. Dagplejens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal 

finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 
 

§ 7 – Forretningsorden 
 

Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

§ 8 – Bestyrelsens opgaver 



 

 

 
Bestyrelsen præsenteres for og inddrages i de overordnede principper for 

dagplejens virksomhed, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og 
rammer. 

I stedet for: bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagplejens 
virksomhed. Bestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af den 

børnerelaterede del af budgettet, inden for de af kommunal bestyrelsen 
fastsatte mål og rammer. 

 

Med de overordnede principper for dagplejen menes de retningslinjer, der 
omfatter alle dagplejehjem. Bestyrelsen kan ikke fastsætte de konkrete 

aktiviteter. 
 

Bestyrelsen præsenteres for og inddrages i dagplejens DBA (Dialogbaseret 
aftalestyring) 

I stedet for: bestyrelsen skal godkende dagplejens virksomhedsplan og de 
pædagogiske læreplaner. 

 
Bestyrelsen skal tilbydes at deltage med 1 repræsentant i ansættelsesudvalget 

ved fastansættelse af medarbejdere. 
I steder for: bestyrelsen skal deltage med 1 repræsentant i 

ansættelsesudvalget ved fastansættelse af dagplejepædagoger 
 

§ 9 – Bestyrelsens virksomhed 

 
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der kan kun træffes beslutninger 

og handles på bestyrelsens vegne på bestyrelsens møder. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 
Præsentation og udtalelser kan besluttes af formand og leder. 

Bestyrelsen orienteres sideløbende herom.- tilføjelse 
 

§ 10 – Tavshedspligt 
 

Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. 
Som udgangspunkt må det understreges, at forældrebestyrelsen ikke har ret til 

indsigt i familiers personlige herunder økonomiske forhold. 
Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jf. 

forvaltningsloven. 

Brud på tavshedspligten er strafbart jf. straffeloven. 
Tavshedspligten gælder ligeledes efter udtrædelse af bestyrelsen. - tilføjelse 

 
§ 11 – Ændring af styrelsesvedtægten 

 
Denne styrelsesvedtægt er godkendt af __________________ for 

Vesthimmerlands Kommune. Ændring kan kun foretages af 



 

 

kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos 
forældrebestyrelsen. 

 
Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. 

Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og 
kommunalbestyrelsen er enige herom. 

 
Forslag til vedtægtsændringer kan indgives af forældre og personale og 

offentliggøres senest 14 dage, før der afholdes forældrebestyrelsesvalg. 

 
 

 


