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Lokal forretningsorden for forældrebestyrelsen i Slagelse Dagpleje 

 

 

Konstituering 

 Forældrebestyrelsen afholder konstituerende møde inden 1 måned efter valget af 
forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen. Dagplejechefen indkalder til 

mødet. 

 

 På det konstituerende møde vælges en formand og en næstformand. Valgene 
foretages ved flertalsvalg. 

 

Mødeafholdelse 

 Der afholdes møde i forældrebestyrelsen minimum 1 gang i kvartalet. Den 
ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen.  

 
 Ekstraordinære møder afholdes, når dette ønskes af formanden, dagplejechefen 

eller når 2/3 af forældrebestyrelsen ønsker det. 

 

 Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er Forældrebestyrelsen ikke 

beslutningsdygtig aflyses mødet. 

 

 Afbud til mødet fra repræsentanterne til møderne gives til formanden for 
forældrebestyrelsesmøderne.  Formanden indkalder en suppleant til 
forældrebestyrelsesmødet, som har stemmeret.  

 
 Ved ordinært medlems udtrædelse indkaldes en suppleant til indtrædelse i 

bestyrelsen. 

 

 Alle beslutninger træffes så vidt muligt i enighed eller simpelt flertal. Ved eventuel 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

 Medlemmer kan kun deltage i forældrebestyrelsens afstemninger, når de er 
personligt til stede. 

 

Mødeindkaldelse og dagsorden 

 Formanden fastsætter i samarbejde med dagplejechefen tid og sted for møderne. 

 

 Formanden indkalder i samarbejde med dagplejechefen til møde med mindst 14 
dages varsel. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere 

varsel. Herved skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de 
sager, der skal behandles på mødet. 

 

 Formanden fastsætter, i samarbejde med dagplejechefen, dagsorden for møderne 
og dagplejechefen udsender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med 

eventuelle bilag til medlemmerne.  

 

 Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles 
formanden senest 6 hverdage før mødets afholdelse.  
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Referat 

 Der føres referat over beslutninger og afvigende meninger føres til referat. 

 

 I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.  

 

 Dagplejechefen fører referatet og effektuerer forældrebestyrelsens beslutninger. 
 

 Referatet offentliggøres på hjemmeside. 

 

 Referatet sendes til forældrebestyrelsens medlemmer, samt deres suppleanter. 

 

Tavshedspligt 

 

 Forældrebestyrelsens medlemmer er omfattet af straffelovens og 
forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Slagelse Dagpleje den  

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________ 

Underskrift, formand    underskrift, dagplejechef 


