Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i
klubberne i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i Roskilde Kommune er
revideret i forbindelse med indførelsen af ny klubstruktur og oprettelse af forældrebestyrelser.

§ 1. Forældrebestyrelsens opgaver
Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens klubber og fastsætter mål og rammer for
klubbernes virksomhed. Byrådet delegerer sin beslutningskompetence vedrørende klubber til
bestyrelsen bortset fra følgende beføjelser:
-

Opgaver med at føre tilsyn

-

Den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence

-

Optagelse af børn og tildeling af fripladser

-

Forældrebetaling

Kompetencen skal udøves i overensstemmelse med lovgivning, klubpolitikken samt de øvrige
politikker og retningslinjer, der gælder for klubområdet.
Klubstrukturen indebærer, at de enkelte klubber udgør én institution bestående af 3-6 afdelinger,
en klubleder, et budget og en forældrebestyrelse.
For hver klub skal der vælges én forældrebestyrelse.
Stk. 2. Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af klubben inden for de mål og
rammer, som Byrådet har fastsat, og som fremgår af bilag til denne vedtægt. Bestyrelsen har
følgende konkrete opgaver:
-

At fastsætte mål og principper for klubbens virksomhed indenfor rammerne af kommunens
Klubpolitik

-

At fastsætte principper for anvendelsen af budgetrammen

-

At fastlægge klubbens åbningstid inden for den ramme, som fastsættes af Byrådet

Ændringer i den udmeldte ramme for klubbernes åbningstid skal ske med passende varsel.

§ 2. Forældrebestyrelsens sammensætning
Der oprettes én forældrebestyrelse for hver klub. Der
forældrerepræsentanter fra hver afdeling til forældrebestyrelsen.

skal så vidt

muligt

vælges

For alle afdelinger vælges der så vidt muligt 1-2 forældrerepræsentanter.
I afdelinger, der er normeret til at modtage en særlig gruppe børn med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, vælges så vidt muligt 1 repræsentant blandt forældre til denne gruppe børn.
Forældrerepræsentanten for denne gruppe børn er ikke inkluderet i de 1-2
forældrerepræsentanter. For klubber, som omfatter sådanne afdelinger, udvides antallet af
forældrerepræsentanter i bestyrelsen således med disse forældrerepræsentanter.
For alle medarbejderne i klubben vælges der 2 medarbejderrepræsentanter.
For alle klubmedlemmerne i klubben vælges der 2 repræsentanter for klubmedlemmerne.
Det skal dog sikres, at forældrerepræsentanterne har flertal.
Alle repræsentanter har hver én stemme.
Stk. 2. Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 1 suppleant for
forældrerepræsentanterne for hver afdeling, 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne og 1
suppleant for klubmedlemsrepræsentanterne. Derudover vælges 1 suppleant for
forældrerepræsentanten for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. stk. 1. En
suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem træder ud eller ved et medlems
længerevarende fravær.
Stk. 3. Bestyrelsen kan anmode kommunen om, at andre fra lokalområdet med særlig interesse for
klubbens arbejde kan vælges som repræsentanter til bestyrelsen.

§ 3. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen
På et forældremøde i hver afdeling i klubben vælges forældrerepræsentanter og -suppleanter for
afdelingen til bestyrelsen. Valget afholdes hvert år i løbet af oktober måned og indkaldes af den
siddende bestyrelse, som også er ansvarlig for valghandlingen. Bestyrelsen beslutter på forhånd
om klubbens medarbejdere må være til stede under valghandlingen. Første gang gennemføres
valget til forældrebestyrelsen dog i maj måned i stedet for oktober måned.
Stk. 2. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år, suppleanter dog kun for 1 år. Genvalg kan finde
sted. Valget foretages første gang på den måde, at den ene halvdel af forældrerepræsentanterne
er valgt for 1 år og den anden halvdel for 2 år. Ved bestyrelser med et ulige antal
forældrerepræsentanter vælges mindretallet for 1 år og flertallet for 2 år, sådan at der vælges 1
forældrerepræsentant mere for 2 år end for 1 år. Det besluttes på det konstituerende møde, jf. § 8,
hvilke forældrerepræsentanter der er valgt for henholdsvis 1 år og 2 år. Valgperioden begynder
umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges hvert år for 1
år ad gangen.
Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. den/de personer med flest stemmer
er valgt. I tilfælde af stemmelighed, skal der være omvalg mellem de kandidater, der har fået lige
mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt eller pr. brev, men kun ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Viser det sig nødvendigt for at opretholde et forældreflertal i bestyrelsen, kan der afholdes
suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden på andre tidspunkter.

Stk. 5. Ekstraordinære forældremøder kan indkaldes af bestyrelsen eller forældrene, hvis mindst
en fjerdedel af de stemmeberettigede forældre forlanger det skriftligt. Indkaldelsen skal ske
skriftligt med mindst 14 dages varsel med motiveret dagsorden. Hvis dagsordenen vedrører nyvalg
til bestyrelsen midt i en valgperiode, skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte
forældre – dog mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede forældre.

§ 4. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen
På et fælles personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i klubben vælges
medarbejderrepræsentanterne og -suppleanten til bestyrelsen. Klubleder og pædagogisk leder
betragtes ikke i denne sammenhæng som medarbejder og kan derfor hverken vælges eller deltage
i valget af medarbejderrepræsentanter. Personalemødet afholdes i løbet af oktober måned. Dog
skal medarbejderrepræsentanterne og -suppleanten være valgt inden det forældremøde, hvor
forældrerepræsentanterne vælges, jf. § 3, stk. 1. Første gang gennemføres valget til bestyrelsen
dog i april - maj måned i stedet for oktober måned.
Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges for 2 år, suppleanten dog kun for 1 år. Genvalg kan
finde sted. Valget foretages første gang på den måde, at den ene medarbejderrepræsentant er
valgt for 1 år og den anden for 2 år. Valgperioden begynder umiddelbart efter valget og løber i 2 år
til nyvalg har fundet sted. Suppleanten vælges hvert år for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. den/de personer med flest stemmer
er valgt. I tilfælde af stemmelighed, skal der være omvalg mellem de kandidater, der har fået lige
mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt eller pr. brev, men kun ved personligt fremmøde.

§ 5. Valg af repræsentanter for klubmedlemmerne til bestyrelsen
Repræsentanterne for klubmedlemmerne vælges på et fælles medlemsmøde eller ved digital
afstemning, og valgperioden er 1 år. Valget afholdes i løbet af oktober måned. Første gang
gennemføres valget til bestyrelsen dog i april - maj måned i stedet for oktober måned.

§ 6. Valgbarhed og valgret
Forældre med børn i klubben er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i
bestyrelsen. Ved afstemningen kan hver forælder med valgret afgive én stemme.
Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt klubbens forældrekreds og de personer, der efter
stk. 2 tillægges valgret og valgbarhed som forældre. Ved en klubs forældrekreds forstås de
personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn i klubben. Medarbejdere med
egne børn i klubben er ikke valgbare som forældrerepræsentanter, men har stemmeret. Hvert barn
kan kun repræsenteres af en forælder.
Stk. 2. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældre, hvis de fremsætter
ønske om det over for klublederen:
a.

Andre end de biologiske forældre, såfremt de har forældremyndigheden over
barnet,

b.

Har barnet i pleje efter lov om social service

c.

Eller lever sammen med indehaveren af forældremyndigheden i et ægteskab eller
ægteskabslignende forhold. Såfremt der er fælles forældremyndighed over et
barn tilfalder valgbarhed og valgret dog forældremyndighedsindehaverne.

Stk. 3. Fastansatte medarbejdere i klubben er valgbare og har valgret, når det gælder
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

§ 7. Udtrædelse af bestyrelsen
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen, når medlemmets barn holder op i
klubben. Herefter indtræder suppleanten. Bestyrelsesmedlemmet kan undtagelsesvist fortsætte i
bestyrelsen frem til næste valg, hvis der er enighed om det i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis
blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem træde ud.
Stk. 2. En medarbejderrepræsentant træder ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det
tidspunkt, hvor den pågældende person har afleveret eller modtaget sin opsigelse til/fra
kommunen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan af egen drift træde ud af bestyrelsen midt i valgperioden.
Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

§ 8. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde efter nyvalg. Formanden og
næstformanden vælges for et år ad gangen af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.
Klublederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 14 dage efter valget
af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Stk. 2. Klublederen er sekretær for bestyrelsen. Ved lederens fravær, indtræder den pædagogiske
leder i hans/hendes sted.

§ 9. Forretningsorden
Kommunen har fastsat en standardforretningsorden, som bestyrelsen kan følge.

§ 10. Bestyrelsens virksomhed
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der kan således kun træffes beslutninger og handles
på bestyrelsens vegne i bestyrelsens møder, og disse skal være indkaldt efter og følge den
gældende forretningsorden. Et enkelt eller flere bestyrelsesmedlemmer kan ikke træffe
beslutninger på bestyrelsens vegne uden for bestyrelsens møder.
Stk. 2. Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.
Stk. 3. Klublederen er garant for, at der ikke udføres ulovlige beslutninger i klubben. Lederen har
pligt til at meddele bestyrelsen det, hvis den træffer en beslutning, som er ulovlig eller i strid med
Byrådets fastsatte mål og rammer, gældende overenskomster eller lignende. Lederen har også
pligt til at undlade at udføre ulovlige beslutninger truffet af bestyrelsen.

Stk. 4. Nærmere bestemmelser vedrørende repræsentanterne for klubmedlemmerne fremgår af
bilag til denne vedtægt.

§ 11. Mødevirksomhed
Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde andre til at
deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når der
behandles spørgsmål, som kræver særlig faglig ekspertise.

§ 12. Ændring af styrelsesvedtægten
Denne styrelsesvedtægt er fastsat af Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune. Ændring kan
kun foretages af Skole- og Børneudvalget efter forudgående indhentet udtalelse hos
forældrebestyrelserne i klubberne.
Stk. 2. Skole- og Børneudvalget kan ændre styrelsesvedtægten med tre måneders varsel. Ændring
med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelser og Skole- og Børneudvalget er enige herom.

Godkendt af Skole- og Børneudvalget den 1. april 2014

