Høringssvar på styrelsesvedtægter
Forældrebestyrelsen Område Midtøst.
Helt generelt tænker vi det giver god mening at tilrette styrelsesvedtægterne til den nye
dagtilbudslov. Samtidigt tænker vi at det vil være en god idé at se resten af teksten efter i
sømmene, for at få den til at passe med de nuværende områder.
Vi har derudover følgende kommentarer:
§1: I de nuværende områder ligger det reelle antal af afdelinger på 5-8. Det bør fremgå af
styrelsesvedtægterne.
§3: Vi foreslår at man sletter maksimum grænsen for forældre i FKU. Minimum 3 er fint, men vi
synes det støtter op om forældres lyst til at engagere sig hvis de, der ønsker det, kan
deltage. Derudover er det ofte gennem deltagelse i FKU, at forældre bliver
interesserede i bestyrelsesarbejdet, og så er rekrutteringsgrundlaget hertil større.
§ 7 og §17: Supplerende valg, hvordan skal det foregå? Hver afdeling har kun det ene
forældremøde om året, hvor der vælges til FKU og bestyrelse. Supplerende valg til
bestyrelsen kunne foregå på et FKU møde, og hvis det er acceptabelt, skal det fremgå
af styrelsesvedtægterne.
§13: I praksis er det den pædagogiske leder, i samarbejde med FKU, der indkalder til det årlige
forældremøde. Valg til FKU og bestyrelse foretages på det årlige forældremøde i hver
afdeling i et område. Det er derfor ikke i overensstemmelse med almindelig praksis,
at der står det er forældrebestyrelsen, der indkalder og afholder valget. I den enkelte
afdeling er det kun de bestyrelsesmedlemmer fra netop denne afdeling, der er til
stede ved forældremødet.
§18: Tidsperspektiv. Da forældremøderne i et områdes institutioner kan strække sig over 3-4 uger,
kan det ikke altid lade sig gøre med et konstituerende møde inden 14 dage. Vi
foreslår en tidsfrist der hedder inden 1.12. eller inden 1.1. da der i forvejen er mange
møder i efteråret, så er der mulighed for at sprede dem på flere uger – hvilket vi
forældre foretrækker.
Vedtaget på bestyrelsesmøde 11.09.18
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