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NOTAT: Sammenfatning af høringssvar

Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. august 2018 at sende forslag til reviderede styrelsesvedtægter for
forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner i høring hos bestyrelsen i
dagplejen og områdebestyrelserne.
Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som er sammenfattet nedenfor. For en uddybning af høringssvarene
henvises til de enkelte høringssvar, som fremgår af bilag til sagen.
Høringspart

Høringssvar

Bestyrelsen for Dagplejen

Bestyrelsen bakker op om de
reviderede styrelsesvedtægter.
Bestyrelsen tilslutter sig ændringerne i
styrelsesvedtægterne.

Bestyrelsen Område Syd

Bestyrelsen Område Midtvest

Forvaltningens
bemærkninger

Bestyrelsen påpeger at teksten i
styrelsesvedtægterne bør revideres i
forhold til antal afdelinger i områderne.

Forvaltningen anbefaler, at
teksten konsekvens rettes i
forhold til antal afdelinger i
områderne.

Bestyrelsen ønsker ikke et fast antal
medlemmer på 3-5 forældre i FKU i
hver afdeling, men vil gerne give
mulighed for større og mere dynamiske
FKU, hvor forældre som gerne vil
engagere sig får mulighed for dette.

Forvaltningen anbefaler, at
antal medlemmer i FKU
fastsættes til minimum 3
forældre, så flere forældre får
mulighed for at engagere sig i
FKU.

Bestyrelsen foreslår, at
styrelsesvedtægten ændres, så det er
den pædagogiske leder og FKU, der i
samarbejde sørger for indkaldelse til
forældremøde og valg.

Da der indgår FKU
repræsentanter i
områdebestyrelsen, anbefaler
forvaltningen, at det fastholdes,
at det er den siddende
områdebestyrelse, der indkalder
og er ansvarlig for
valghandlingen.

Bestyrelsen bakker op om, at
forældrebestyrelserne opnår større
indflydelse på dagtilbuddet
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I forhold til bestemmelsen om at byrådet
fastsætter rammer for dagtilbud,
herunder eventuelle prioriterede
indsatser på området, bemærker
bestyrelsen, at de ønsker, at der fortsat
er fokus på det nære og at beslutninger
i videst udstrækning træffes lokalt i de
enkelte institutioner, da dette giver
diversitet i daginstitutionerne, så det er
muligt for forældre, at vælge en
institution, der matcher familiens
ønsker.

Bestyrelsen Område Vest

Forvaltningen bemærker, at
bestemmelsen er fastsat i
dagtilbudsloven, og at rammer
og prioriterede indsatser skal
medvirke til, at dagtilbuddene i
praksis kan efterleve
dagtilbudslovens formål,
formålsbestemmelsen for
dagtilbud, arbejdet med den
pædagogiske læreplan og den
sammenhængende børnepolitik
efter lov om social service. De
rammer, som byrådet
fastsætter, skal således ses i
tæt sammenhæng med
dagtilbuddenes mulighed for i
praksis, at løse de opgaver,
som de ifølge loven er forpligtet
til.

Bestyrelsen bakker op om ændringen af
styrelsesvedtægten.
Bestyrelsen påpeger at teksten i
styrelsesvedtægterne bør revideres i
forhold til antal afdelinger i områderne.

Forvaltningen anbefaler, at
teksten konsekvens rettes i
forhold til antal afdelinger i
områderne.

bestyrelsen ønsker i § 7 eksempler på,
hvordan et supplerende valg kan
foregå.

Forvaltningen anbefaler, at det i
styrelsesvedtægtens §§ 7 og 17
præciseres hvornår og hvordan
et supplerende valg skal
foretages.

I forhold til § 14 vedrørende
områdebestyrelsens sammensætning
foreslår bestyrelsen, at der også er en
pædagogisk leder repræsenteret.

Da der indgår medarbejderrepræsentanter i
områdebestyrelsen anbefaler
forvaltningen, at den
nuværende sammensætning i
områdebestyrelsen fastholdes,
så ledelsen dvs. både de
pædagogiske ledere og
områdeledere alene har
funktion som sekretærer for
hhv. FKU og
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områdebestyrelsen

Bestyrelsen Område Sydvest

Bestyrelsen Område Midtøst

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at det
overvejes at holde et fællesmøde i
området for alle FKU repræsentanter,
det kunne være med til at øge
sammenhængskraften i et område.
Bestyrelsen stiller spørgsmål til, hvem
der jf. § 2 i vedtægten skal afgøre om
en person kan tillægges valgbarhed, da
dette er uklart.

Forvaltningen bemærker, at
dette ikke bør indgå i en
styrelsesvedtægt, men altid kan
aftales.

Bestyrelsen foreslår, at forældrene kan
vælge op til 7-8 medlemmer til FKU og
dertil fx 2 suppleanter.

Forvaltningen anbefaler, at
antal medlemmer i FKU
fastsættes til minimum 3
forældre, så flere forældre får
mulighed for at engagere sig i
FKU.

Forvaltningen præciserer, at det
er områdelederen, der tager
stilling til spørgsmål om valgret
og valgbarhed ud fra de kriterier
der fremgår af § 2.

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til
de ændringer der følger af den
ændrede dagtilbudslov.
I forhold til § 1 gør bestyrelsen
opmærksom på at antallet af afdelinger
i de nuværende områder består af 5-8
afdelinger, og det bør fremgå af
styrelsesvedtægterne

Forvaltningen anbefaler, at
teksten konsekvens rettes i
forhold til antal afdelinger i
områderne.

I forhold til § 3 foreslår bestyrelsen at
maksimum grænsen for forældre i FKU
slettes, da det støtter op om
forældrenes lyst til at engagere sig, hvis
de der ønsker det kan deltage. Det er
desuden ofte gennem deltagelse i FKU,
at forældre bliver interesserede i
bestyrelsesarbejder, og så er
rekrutteringsgrundlaget hertil større.

Forvaltningen anbefaler, at
antal medlemmer i FKU
fastsættes til minimum 3
forældre, så flere forældre får
mulighed for at engagere sig i
FKU.

I forhold til § 7 og 17 stiller bestyrelsen
spørgsmål til hvordan det supplerende
valg skal foregå.

Forvaltningen anbefaler, at det
styrelsesvedtægtens §§ 7 og 17
præciseres hvornår og hvordan
et supplerende valg skal
foretages.

Side4/5

Bestyrelsen Område Øst

Bestyrelsen Område Nordøst

I forhold til § 13 er det i praksis 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, at det er
forældrebestyrelsen, der indkalder og
afholder valget.

Da der indgår FKU
repræsentanter i
områdebestyrelsen, anbefaler
forvaltningen, at det fastholdes,
at det er den siddende
områdebestyrelse, der indkalder
og er ansvarlig for
valghandlingen.

I forhold til § 18 foreslår bestyrelsen at
tidsfristen for det konstituerende møde
fastsættes til inden den 1.12 eller inden
den 1.1, da det ikke altid kan lade sig
gøre med et konstituerende møde inden
14 dage.
Bestyrelsen bakker op om ændringen af
styrelsesvedtægten.

Forvaltningen anbefaler, at
nuværende tidspunkt
fastholdes, da det er vigtigt, at
bestyrelsen er beslutningsdygtig
hurtigst muligt efter valget

Bestyrelsen foreslår, at der ikke
fastsættes et maksimum for antallet af
FKU medlemmer eller alternativt, at
maksimum tallet øges.

Forvaltningen anbefaler, at
antal medlemmer i FKU
fastsættes til minimum 3
forældre, så flere forældre får
mulighed for at engagere sig i
FKU.

Bestyrelsen foreslår, at det i §§ 7 og 17
præciseres, hvordan supplerende valg
gribes an.

Forvaltningen anbefaler, at det
styrelsesvedtægtens §§ 7 og 17
præciseres hvornår og hvordan
et supplerende valg skal
foretages.

Bestyrelsen påpeger at antallet af
institutioner per område tilpasses det
nuværende niveau

Forvaltningen anbefaler, at
teksten konsekvens rettes i
forhold til antal afdelinger i
områderne.

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til
de ændringer der følger af den
ændrede dagtilbudslov.
I forhold til § 1 bemærker bestyrelsen,
at der bør stå område og ikke
institution.

Da institutionsbegrebet
defineres i forhold til
områdestrukturen i § 1
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anbefaler forvaltningen, at
nuværende formulering
fastholdes.

Bestyrelsen Område Nord

I forhold til § 3 bemærker bestyrelsen,
at det er bestyrelsens erfaring at større
forældrekontaktudvalg er mere
engagerede og velfungerende.
Bestyrelsen foreslår derfor at der i
stedet for at der ”vælges 3-5
forældrerepræsentanter” vælges
minimum 3 forældrerepræsentanter, så
det er op til forældrene i afdelingerne at
beslutte antal over 3.
Har valgt ikke at afgive høringssvar

Forvaltningen anbefaler, at
antal medlemmer i FKU
fastsættes til minimum 3
forældre, så flere forældre får
mulighed for at engagere sig i
FKU.

