Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje
§1
Formål
Lejre Kommune tilbyder pasning af børn i kommunal dagpleje etableret i
private hjem i overensstemmelse med serviceloven og Lejre Kommunes
børne- og ungepolitik.
Dagplejens målgruppe er børn i alderen 0 til 3 år.
Styrelsen af den kommunale dagpleje fastsættes i en vedtægt.
§2
Forældrebestyrelsens sammensætning
Forældrebestyrelsen består af 6 repræsentanter valgt af og blandt forældre til
børn i dagplejen, 2 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte
medarbejdere i dagplejen samt 1 repræsentant blandt de fastansatte
dagplejepædagoger.
Stk. 2
Alle har stemmeret.
Stk. 3
Dagplejelederen varetager sekretærfunktionen og deltager i
forældrebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 4
For hvert medlem vælges en stedfortræder.
§3
Valg til forældrebestyrelsen
Forældrerepræsentanter og disses stedfortrædere vælges på et
forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal.
Valget indkaldes af den siddende bestyrelse.
Hvert år vælges 3 forældrerepræsentanter.
Valgperioden omfatter 2 år.

Valgperioden påbegyndes den 1. januar og løber indtil nyvalg har fundet sted.
I 2007 påbegyndes den nyvalgte bestyrelses valgperiode, som en
overgangsordning, så snart den er valgt.
Stk. 2
Medarbejderrepræsentanter og disses stedfortrædere vælges på et
personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i dagplejen, bortset fra
lederen.
Personalemødet afholdes inden det forældremøde, hvor
forældrerepræsentanterne vælges.
Hvert år vælges 1 medarbejderrepræsentant for de fastansatte medarbejdere
i dagplejen. Valgperioden omfatter 2 år.
Hvert år vælges 1 repræsentant for de fastansatte dagplejepædagoger.
Valgperioden omfatter 1 år.
Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters
valgperiode.
Stedfortræderne for såvel forældre- som medarbejderrepræsentanter vælges
for et år ad gangen.
§4
Valgbarhed og valgret
Forældrerepræsentanter
Forældre med børn i dagplejen er valgbare og har valgret til bestyrelsen.
Valgbarhed og valgret har desuden de personer, der i stedet for forældrene,
har den faktiske omsorg for barnet.
Ved afstemningen kan hver forælder med valgret afgive én stemme.
Forældre, der samtidig medarbejdere i dagplejen, er ikke valgbare som
forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
Stk. 2
Medarbejder repræsentanter
Fastansatte medarbejdere i dagplejen er valgbare og har valgret til
bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. den person, der har
flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed, finder der omvalg sted
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mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Ved stemmelighed
efter omvalg foretages valget ved lodtrækning.
Der anvendes skriftlig afstemning, hvis en stemmeberettiget ønsker det. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
§5
Ophør i forældrebestyrelsen
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når
medlemmets barn ophører i dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder.
Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem
til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen.
Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem
udtræde.
Stk. 2
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til
kommunen eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen. Suppleanten
indtræder herefter i bestyrelsen.
§6
Konstituering af forældrebestyrelsen
Lederen af dagplejen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde
sted inden 1 måned efter valget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af og blandt
forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§7
Mødevirksomhed
Bestyrelsens møder holdes for lukkede døre.
Stk. 2
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Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i
møder.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til
stede.
Stk. 4
Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt
§8
Dialog
Én gang årligt deltager forældrerepræsentant samt dagplejelederen i et
dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom. Dialogmødet er primært
fremadrettet.
§9
Forældrebestyrelsens opgaver
Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til serviceloven inden
for de rammer og mål, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.
Forældrebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagplejens
arbejde og for anvendelse af den tildelte budgetramme.
§ 10
Vedtægtsændringer
Kommunalbestyrelsen kan efter forud indhentet udtalelse fra
forældrebestyrelsen vedtage ændringer i denne vedtægt eller
forældrebestyrelsen kan selv stille forslag til kommunalbestyrelsen om
vedtægtsændringer.
Vedtægterne træder i kraft 1. september 2007.
Således vedtaget af Lejre Kommunalbestyrelse den 27. august 2007.

Flemming Jensen
Borgmester

/

Torben Gaarskær
Kommunaldirektør
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