Styrelsesvedtægt for dagplejen i Greve Kommune
§1. Formål
Dagplejens formål er, at tilbyde dagpasning af børn i alderen 0 til 3 år.
Formålet er endvidere, at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed i
samarbejde med forældre og børn.

§2. Forældrebestyrelsen
Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagplejen inden for de mål og
rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter.
Forældrebestyrelsen består af 5-7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i
dagpleje, samt repræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i dagplejen; 1 dagplejer
og 1 pædagog.

§3. Valg af bestyrelsen
Valg til bestyrelsen skal foregå ved skriftlig afstemning.
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et møde, som
afholdes inden udgangen af andet kvartal, senest ved udgangen af juni måned.
Valget indkaldes af den siddende bestyrelse.
Der vælges 1 suppleant for dagplejeren og 1 for pædagogen. Suppleanter vælges for 1 år
af gangen.
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse foretages som
to adskilte valghandlinger.
Et flertal af medarbejderne med valgret kan kræve nyvalg af medarbejderrepræsentanter
til bestyrelsen og suppleanter for disse.

§4. Valgbarhed og valgret
Forældremyndighedsindehaveren med børn i dagpleje er valgbare og har valgret.
Ved valg af forældrerepræsentanter og suppleanter for disse kan der afgives 2 stemmer
pr. indskrevet barn i dagplejen pr. valghandling.
Tvivlsspørgsmål om valgbarhed og valgret afgøres af Byrådet.

§5. Udtrædelse af bestyrelsen
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
Når et forældrevalgt bestyrelsesmedlems barn ophører i dagplejen, eller når en
medarbejderrepræsentant har afleveret eller modtaget sin opsigelse, udtræder det
pågældende medlem af bestyrelsen.
I helt særlige tilfælde kan et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fortsætte i en periode på op
til tre måneder, efter at medlemmets barn er ophørt i dagplejen. Det kan eksempelvis
forekomme, hvis der ikke er en suppleant til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der træffer
beslutning i det enkelte tilfælde. I sådanne tilfælde skal Center for Dagtilbud & Skoler
orienteres skriftligt.
Der skal foretages nyvalg til bestyrelsen, hvis der er udtrådt så mange medlemmer og
suppleanter, at bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig

§6. Bestyrelsens konstituering
Dagplejens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 14
dage efter valget af forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig
selv.
Formanden skal dog vælges af og blandt forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og
forældrebestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ved deres underskrift bekræfte, at de
er indforstået med dette i forhold til forretningsordenen.

§7. Bestyrelsens virksomhed
Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
Dagplejens leder fungerer som bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøder
uden stemmeret.
Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde andre til at
deltage i møderne.
Bestyrelsen er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for sit arbejde som i det mindste
bestemmer følgende:



procedure for indkaldelse til bestyrelsesmøder, herunder med hvilket varsel der skal
indkaldes.



regler om afstemning, herunder om der kan stemmes ved fuldmagt, hvad man gør i
tilfælde af stemmelighed, og hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig.



antal møder - skal der afholdes et minimum af møder årligt eller er det efter behov.



om der skrives referat eller beslutningsprotokol af bestyrelsens møder, og om disse
er tilgængelige for andre end bestyrelsen og dagplejelederen.

Bestyrelsen har indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale på
dagplejekontoret.
I ansættelse af leder, der foretages af kommunen, deltager repræsentanter fra bestyrelsen
i ansættelsessamtalen.

§8. Ændring af styrelsesvedtægten.
Denne styrelsesvedtægt kan ændres af Byrådet med tre måneders varsel og da kun efter
forudgående indhentet udtalelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal have en frist på mindst
tre uger til at afgive en sådan udtalelse.
Ændringer med kortere varsel kan ske, hvis bestyrelsen og Byrådet er enige herom.

§9. Ikrafttræden
Styrelsesvedtægten blev vedtaget i Byrådet d. 27. oktober 2014.

