Forretningsorden for Forældrebestyrelsen v/ Dagplejen Favrskov
Som udgangspunkt er det forældrebestyrelsens opgave at fastlægge retningslinier for
dagtilbudets arbejde og for anvendelse af en budgetramme og ikke at behandle
enkeltsager.
Da disse retningslinier i høj grad har interesse for alle forældrene i dagtilbudet, må det være et
tilsvarende udgangspunkt, at man tilrettelægger en stor åbenhed omkring forældrebestyrelsens
arbejde og de referater, der afspejler forældrebestyrelsens møder og beslutninger.


Forældrebestyrelsens virksomhed foregår i møder, der er lukkede, og som
afholdes mindst 1 gang i kvartalet.



Formanden indkalder til møde så ofte, som vedkommende finder det fornødent,
eller hvis dagplejelederen eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stiller krav
herom med angivelse af dagsorden.



Der indkaldes til møde med 14 dages varsel. I særlige tilfælde kan formanden
indkalde med kortere varsel. Når mødet indkaldes med kortere varsel skal
formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal
behandles på mødet.



Formanden fastsætter i samråd med dagplejelederen dagsordenen, der
udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet, eventuelt med bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden skal det meddeles
formanden senest 8 dage før mødets afholdelse.



Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er
til stede under afstemningerne.



Bestyrelsens medlemmer er forpligtede i forhold til forvaltningslovens
bestemmelser om habilitet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.



Formanden leder møderne.



Dagplejelederen drager omsorg for, at der udarbejdes referat der godkendes og
underskrives af medlemmerne senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.



Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt
bestyrelsens udtalelses og beslutninger.
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Beslutninger fra forældrebestyrelsesmøderne meddeles forældrene, evt. ved
nyhedsbrev, blad eller ved en årlig generalforsamling.



Kopi af dagsorden og referat placeres hos dagplejelederen.

Forretningsordnen er godkendt på bestyrelsesmøde d.12.juni 2007
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