
Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Børnehuset Mælkebøtten.  

1. Der afholdes valg hvert år i maj måned. På første møde efter valg af medlemmer til 
forældrebestyrelsen konstituerer forældrebestyrelsen sig med formand og 
næstformand. Referenten går på skift blandt forældrerepræsentanterne. Institutionens 
leder indkalder til mødet senest 4 uger efter valget til forældrebestyrelsen har fundet 
sted. 

 2. Bestyrelsen består af 5 forældre og 2 personalerepræsentanter. 

 3. Alle forældrebestyrelsesmedlemmer er omfattet af den tavshedspligt, der følger af 
forvaltningsloven. Forældrebestyrelsens medlemmer skal straks ved deres tiltræden 
underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavspligten. 

 4. Forældrebestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald 
overtages dennes forpligtelser af næstformanden. Suppleanter tiltræder kun, hvis et 
medlem udtræder af bestyrelsen.  

5. Forældrebestyrelsens møder afvikles under ledelse af formanden. Der afholdes 
min. 6 møder om året. Indkaldelse til møderne foretages af formanden. Indkaldelsen 
som skal være skriftlig, skal normalt være mødedeltagerne i hænde senest 8 dage 
inden mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Mødetidspunktet er kl. 17.00 
til 18.30.  

6. Forældrebestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold, der er relevante for 
dagsordenpunkterne. 

 7. Ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter den udsendte dagsorden. Et hvert medlem 
og institutionens leder kan forlange sager på dagsordenen. Alle forældre kan via et 
bestyrelsesmedlem sætte pkt. på dagsorden. Der er ingen evt. på dagsordenen. 

 8. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer er til stede.  

9. Dagsorden og relevante bilag skal fremlægges til gennemsyn for alle forældre på 
Aula.  

10. Ved bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat af lederen med angivelse af de 
fremmødte deltagere. Referatet skal godkendes og underskrives af 
bestyrelsesmedlemmerne på bestyrelsesmødet. 

 11. Forældrebestyrelsen har pligt til at informere den øvrige forældregruppe om 
bestyrelsens arbejde og beslutninger. Derfor udarbejdes et uddybende referat til de 
øvrige forældre, med emner der ikke er omfattet af tavshedspligten.  



12. Referatet lægges på Aula.  

Vedtaget på forældrebestyrelsesmødet den 14. juni 2016 


