Forretningsorden for Forældrebestyrelsen ved Rårup/Skjold Fællesinstitution
1.
Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og
institutionsleder. 1. suppleant kan være med som observatør. Hvis det er muligt, skal der vælges 2
fra hvert hus + den som har 5. flest stemmer. Gerne en repræsentant fra vuggestuen.

2.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og referent blandt forældrerepræsentanterne,
og fastsætter sin forretningsorden. Formand og næstformand bør være fra hvert sit hus.
Institutionens leder er bestyrelsens sekretær.
3.
Hvis muligt konstituerer bestyrelsen sig umiddelbart efter valget – hvis ikke, gøres det ved 1.
bestyrelsesmøde efter valget.
4.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret – med undtagelse af institutionens leder og
observatøren.
5.
Formanden indkalder til mødet med mindst 8 dages varsel med mindre andet er aftalt. Formanden
fastsætter, i samarbejde med lederen, dagsorden for møderne og sender senest 5 hverdage inden
mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Der skal sættes tid på de enkelte
punkter.
Dagsorden sættes på forældreintra til orientering for alle forældre. Såfremt et medlem ønsker et
punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødets afholdelse.
Formanden leder møderne.
Budget, børnenormering, nyt fra kommunen, fokus pt og personalesituation skrives i dagsorden under info
fra husene. (særskilt bilag)
Mødedato aftales fra gang til gang. Varighed for møderne er 2 timer med mindre andet er aftalt.
Hvis et medlem er forhindret i at komme kontaktes institutionslederen.

6.
Forældrebestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Ved det første møde underskriver
medlemmerne tavshedspligterklæring og forretningsorden gennemgåes.
7.
Formanden og/eller institutionens leder kan efter behov indbyde andre til at deltage i
forældrebestyrelsens møder med henblik på belysning af nærmere angivne konkrete punkter på
dagsordenen. Dette skal fremgå af dagsordenen.
8.
Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet af

bestyrelsen. Dette kan være delegation til formanden eller andet medlem. Intet
forældrebestyrelsesmedlem kan alene udøve forældrebestyrelsens beføjelser.
9.
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af forældrerepræsentanterne
og personalerepræsentanterne er til stede. Beslutningerne kan afgøres ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10.
Forældrebestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden, en tredjedel af medlemmerne, eller
institutionens leder, med angivelse af punkter til dagsordenen. Der holdes møde mindst en gang i
kvartalet. Vi bestræber os på at holde møderne skiftevis i de 2 huse.
11.
Referatet er et beslutningsreferat og udsendes efter senest 10 hverdage. Referatet offentliggøres på
intranet.
Der refereres kun til de beslutninger, der står i referatet.
12.
Formanden skal inviteres til at være med til at ansætte personale, pædagoger, medhjælper og vikar.
Hvis formanden er forhindret i at deltage sender denne et andet forældrebestyrelsesmedlem.

Godkendt på forældrebestyrelsesmøde den 31-5-16
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