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STYRELSESVEDTÆGT FOR
KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE

Lov om dagtilbud § 14

§ 1. Formål:
Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens formålsbestemmelser samt de af byrådet fastsatte mål og rammer i ”Sorø Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik”.
”Det er Sorø Kommunes overordnede mål, at hvert barn og ung efter bedste evne bliver i stand til
at tage vare på sit eget liv som voksen”
”Udgangspunktet for at være barn og ung i Sorø Kommune er individets udvikling inde for fællesskabet. De ansvarlige for dette er forældre, netværk, og fagprofessionelle – det vil sige alle omkring
barnet og den unge.”
(Uddrag af Sorø Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik)
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§ 2. Områdebestyrelsen og forældreråd:

Områdebestyrelse:
1 forældrerepræsentant for hver daginstitution valgt i
forældrerådet (5 stk.)
Forældremøde i dagplejen
med valg af 2forældre til
områdebestyrelsen

2 forældrerepræsentant for dagplejen valgt ved
forældremøde(2 stk.)
2 medarbejderrepræsentanter fra området valgt ved fælles
personalemøde
Områdelederen (uden stemmeret)
1 pæd. leder udpeget af områdeleder i samarbejde med
ledelsesteamet (uden stenmmeret)

Forældreråd
i institutionen

5-7 forældrerepræsentanter
valgt ved forældremøde
1 pæd. leder
Mulige
medarbejderrepræsentanter

Forældreråd

Forældreråd

Forældreråd

i institutionen

i institutionen

i institutionen

5-7 forældrerepræsentanter

5-7 forældrerepræsentanter

5-7 forældrerepræsentanter

valgt ved forældremøde

valgt ved forældremøde

valgt ved forældremøde

1 pæd. leder

1 pæd. leder

1 pæd. leder

Mulige
medarbejderrepræsentanter

Mulige
medarbejderrepræsentanter

Mulige
medarbejderrepræsentanter

Forældreråd i
institutionen

5-7 forældrerepræsentanter
valgt ved forældremøde
1 pæd. leder
Mulige
medarbejderrepræsentanter

Områdebestyrelse
Områdebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 1 fra hver af de 5 daginstitutioner, 2 fra dagplejen og derudover 2 medarbejderrepræsentanter. Områdelederen deltager i møderne og fungerer
som sekretær og har dermed ikke stemmeret. Der deltager ligeledes en pædagogisk leder uden
stemmeret, udpeget af områdelederen i samarbejde med ledelsesteamet.
Forældreråd
Forældrerådet består af 5-7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i den enkelte
institution. Den pædagogiske leder deltager i møderne og fungerer som facilitator samt sekretær.
Der er mulighed for at medarbejderrepræsentanter kan deltage i forældrerådet. Medarbejderrepræsentanterne vælges i så fald på et personalemøde i institutionen.
Dagplejen har ikke et forældreråd

Områdebestyrelse
De 5 forældrerepræsentanter fra daginstitutionerne er valgt i de 5 lokale forældreråd. Forældrerepræsentanterne fra dagplejen er valgt på et fælles forældremøde. De to medarbejderrepræsentanter
er valgt på et fælles personalemøde for hele området. Der vælges ligeledes en personlig suppleant
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for forældrerepræsentanten i hvert af de 5 lokale forældreråd samt 2 suppleant for forældrerepræsentanterne for dagplejen på det fælles forældremøde. På det fælles personalemøde vælges 2 medarbejdersuppleanter. En suppleant indtræder i områdebestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmet udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen/dagplejen ophører.
Forældreråd
Repræsentanter i de lokale forældrerådet er valgt på et forældremøde i de enkelte institutioner. Der
vælges ligeledes to suppleanter. En suppleant indtræder i forældrerådet, når forældrerådsrepræsentanten udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen/dagplejen ophører.

§ 3. Valg til områdebestyrelsen og forældreråd:
Områdebestyrelse
De forældrevalgte områdebestyrelsesrepræsentanter for daginstitutionerne vælges i de lokale forældreråd på det førstkommende møde i det nyetablerede forældreråd. Mødet skal afholdes inden udgangen af juli kvartal. Valget af områdeforældrerepræsentant har virkning fra 1. oktober. Forældrerepræsentanter til områdebestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Der vælges ligeledes en suppleant
til områdebestyrelsen, dette gøres for et år ad gangen. Suppleanter til områdebestyrelsen vælges for
1 år ad gangen.
Forældrerepræsentanterne for dagplejen vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen
af juli kvartal. Dagplejens suppleanter vælges til områdebestyrelsen for 1 år ad gangen.
Medarbejderrepræsentanter i områdebestyrelsen samt suppleanter for disse, vælges på et fælles personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i området, bortset fra områdelederen og de daglige
pædagogiske ledere og eventuelle stedfortrædere. Det fælles personalemøde afholdes inden udgangen af juli kvartal. Der vælges for et år ad gangen.

Forældreråd
Forældrerepræsentanter i de lokale forældreråd vælges på et forældremøde i de enkelte daginstitutioner, som skal afholdes inden udgangen af juli kvartal. Her påpeges ligeledes, at der på det først
kommende møde i forældrerådet skal vælges en repræsentant til områdeforældrebestyrelsen. Der
afholdes valg hvert år, men man vælges for 2 år ad gangen.
Medarbejderrepræsentanter vælges på et personalemøde og vælges for 2 år ad gangen.
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Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i forældrerådet i den rækkefølge, der er
valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer. I tilfælde af at både repræsentant og suppleant
udtræder, foretages nyvalg.
Dagplejen har ikke et forældreråd.

§ 4. Valgbarhed og valgret:
Områdebestyrelse
Forældre med børn i området (dog ikke hvis man ligeledes er medarbejder i området) og som er en
del af forældrerådet er valgbare og har valgret vedrørende repræsentanter til områdebestyrelsen.
Forældreråd
Forældre med børn i den pågældende institution er valgbare og har valgret vedrørende repræsentanter til forældrerådet. De har indirekte valgret til områdebestyrelsen.

§ 5. Udtrædelse af områdebestyrelsen og forældrerådet:
Områdebestyrelse
Et forældrerådsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af områdebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen/dagplejen, hvorefter den personlige suppleant indtræder.
En medarbejderrepræsentant udtræder af områdebestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra Sorø
Kommune. Herefter indtræder suppleanten i henhold til den rækkefølge de er valgt.
Forældreråd
Et forældrevalgt forældrerådsmedlem udtræder af forældrerådet, når medlemmets barn ophører i
institutionen/dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder i henhold til den rækkefølge de er valgt.
En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrerådet med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt,
hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra Sorø Kommune. Herefter indtræder suppleanten i henhold til den rækkefølge de er valgt.

5

§ 6. bestyrelsens konstituering:
Områdebestyrelse
Områdebestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden vælges blandt forældrerepræsentanterne i områdebestyrelsen. Områdelederen indkalder til
det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter alle forældreråd i området har
valgt en repræsentant og dagplejen har valgt deres repræsentanter på et forældremøde.
Forældreråd
Forældrerådet konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Repræsentanten til områdebestyrelsen vælges blandt medlemmerne i forældrerådet. Den pædagogiske leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerådsrepræsentanter.

§ 7. Forretningsorden:
Områdebestyrelse
Områdebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for styrelsesvedtægtens rammer
Forældreråd
Forældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for styrelsesvedtægtens rammer

§ 8. Områdebestyrelsens og forældrerådets kompetencer:
Områdebestyrelse
• Fastsætter principper for områdets virksomhed, f.eks. de pædagogiske principper, områdets
aktiviteter, samarbejde mellem området og forældre m.v.
• Fastsætter principper for anvendelsen af en budgetramme
• Har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale herunder pædagogiske ledere
• Kan ifølge § 16 b. i Dagtilbudsloven beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a.
stk. 1, jf. dagtilbudsloven
• Områdebestyrelsen har ikke indflydelse på det enkelte dagplejehjem, men kun på de beslutninger, som vedrører de overordnede principper for dagplejens virksomhed
• Områdebestyrelsen skal heller ikke godkende dagplejehjem eller indstille ansættelse af
kommunale dagplejere, men områdebestyrelsen har indstillingsret til lederen i forbindelse
med ansættelse af tilsynsførende personale.
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Forældreråd
• Dialog omkring sager der skal behandles i områdebestyrelsen.
• Aktiviteter i den pågældende institution
• Dialog omkring emner der vedrører den pågældende daginstitution herunder læreplaner
• Forældrerådet er et rådgivende organ, dog med kompetence til at beslutte om der i den enkelte daginstitution skal fravælges et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. Dagtilbudsloven

§ 9. Områdebestyrelsens virksomhed:
Områdebestyrelse
Områdebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, hvorved der kun kan træffes beslutninger og
handles på bestyrelsens vegne i områdebestyrelsens møder.
Områdebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Områdebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører
det pågældende område. Områdebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet
forelægger den.
Områdebestyrelsens formand udarbejder i samarbejde med områdelederen en dagsorden til hvert
møde. Områdebestyrelsens beslutning indføjes i en beslutningsprotokol, der efter mødet underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de
begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens
borgere.
Dagsordenen til områdebestyrelsesmøderne sendes ud til medlemmerne 3 uger før mødets afholdelse.
I tilfælde af stemmelighed i områdebestyrelsen, har formanden to stemmer
Forældreråd
Forældrerådet udøver sin virksomhed i møder.
Forældrerådet kan afgive udtalelse og stille forslag til områdebestyrelsen om alle spørgsmål, der
vedrører den pågældende institution. Forældrerådet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som
områdebestyrelsen forelægger det.

7

Den daglige pædagogiske leder udarbejder i samarbejde med forældrerepræsentanten i områdebestyrelsen dagsordenen til forældrerådsmødet. Da dagsordenen fra områdebestyrelsen er udsendt 3
uger før, har forældrerådet mulighed for at tilrettelægge deres dagsordner så den korresponderer
med denne.
Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest en uge før mødet afholdes.
Dagsordenen og referatet er tilgængelig på institutionens hjemmeside.

§ 10. Mødevirksomhed:
Områdebestyrelse
Områdebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, og deltagerne har tavshedspligt i personsager. Områdebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. Områdebestyrelsen beslutter i
samarbejde med områdelederen omfanget af møderne.
Forældrerådet
Forældrerådets møder afholdes for lukkede døre. Der diskuteres ikke konkrete personsager. Forældrerådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, f.eks. medarbejdere. Det enkelte forældreråd
fastsætter selv antallet af møder, idet der skal tages hensyn en kontinuitet i forhold til områdebestyrelsesmøderne.

§ 11. ændring af styrelsesvedtægten:
Forslag til ændring af vedtægten skal godkende af byrådet.
Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel efter forudgående indhentet udtalelse
hos områdebestyrelsen. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis områdebestyrelsen og byrådet er
enige herom.
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Bilag til styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje i Sorø
Kommune:
Kommunalbestyrelsens kompetence:
• Fastsætter overordnede mål og rammer for drift af institutioner og dagpleje
• Fører tilsyn med institutioner og dagpleje
• Fastsætter forældrebetalinger og tildeler friplads
• Fastsætter åbningstiden
• Varetager beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence
Områdelederens kompetencer:
• Områdelederen har den administrative og overordnede pædagogiske ledelse af området og
udmønter de principper, der fastsættes af områdebestyrelsen. Områdelederen forudsættes
endvidere at fungere som områdebestyrelsens sekretær.’
• Områdelederen er ansvarlig for områdets økonomi, som den fastlægges i budgettet
• Områdelederen skal administrere områdets økonomi ud fra de regler, der er fastsat for aftalestyring og lønsumsstyring
Principperne for områdets virksomhed:
Områdebestyrelsen skal have indflydelse på principperne for området. Dette betyder, at områdebestyrelsens opgave er at fastlægge retningslinjer – ikke at træffe de daglige konkrete beslutninger.
Indstillingsretten:
En eller flere repræsentanter fra områdebestyrelsen kan deltage i ansættelsessamtaler i området.

