Forretningsorden for områdeforældrebestyrelsen
For område Løgumkloster og Toftlund
Områdeforældrebestyrelsen (herefter bestyrelsen) arbejder ud fra Styrelsesvedtægten for kommunale
daginstitutioner i Tønder Kommune samt de af kommunalbestyrelsen vedtagne politikker og de love, der er
gældende for området.

Konstitution
På første møde efter et valg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, som vælges
blandt forældrerepræsentanterne. Desuden fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Møder
Bestyrelsens møder holdes for lukkede døre.
Bestyrelsen er omfattet af forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til
fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med i medfør af hvervet. Tavshedspligten gælder også efter
et medlem er stoppet i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, når der behandles punkter, der kræver yderligere eller særlige oplysninger, ad hoc indbyde
særligt sagkyndige til at deltage i møderne.
Det tilstræbes, at suppleanter, ved repræsentantens fravær, møder op og deltager i mødet. Suppleanten
overtager ikke repræsentantens kompetencer og kan derfor ikke deltage i afstemninger. Såfremt repræsentanten er forhindret i at deltage i mødet, sørger vedkommende selv for at indkalde sin suppleant.
Møderne afvikles efter følgende struktur:
 Del 1: Udelukkende for det område hvor mødet afholdes.


Del 2: Fælles for begge områder.



Del 3: Udelukkende for det område, der er ”på besøg” i det afholdene område.

Områdeleder deltager i alle 3 dele.

Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af forældrerepræsentanterne og mindst en personalerepræsentant er til stede ved mødet.
Bestyrelsens medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger ved personlig tilstedeværelse.
Beslutninger vedr. sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke er enighed, ved simpelt stemmeflertal. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg skal
forelægges til behandling af bestyrelsen.
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Ekstraordinære møder
Formanden kan indkalde til ekstra møde med mindst otte dages varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstra møde, hvis mindst to medlemmer af bestyrelsen udtrykker ønske om det.

Mødeledelse
Bestyrelsens møder ledes på skift af de to formænd. Mødelederen fungerer ligeledes som ordstyrer.

Dagsorden
Dagsorden udarbejdes af formænd og områdeleder. Medlemmer af bestyrelsen kan ønske at få punkter på
dagsordenen. Punkter skal sendes til formænd og/eller områdeleder senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
Det er formænd og områdeleder, der prioriterer dagsordenen til hvert møde.
Dagsorden og supplerende materiale sendes via intranet til bestyrelsesmedlemmer og de daglige ledere
senest otte dage inden mødet.
Suppleanter får ved deltagelse i områdebestyrelsesmøderne ligeledes tilsendt dagsorden og supplerende
materialer.
Via dokumentmappen ”Løgumkloster/Toftlund områdebestyrelse” offentliggør områdeleder dagsordenen
til alle medarbejdere og forældre i området.

Referat
Områdelederen skriver beslutningsreferat under mødet.
Referatet sendes senest 2 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsesrepræsentanterne. Disse godkender
via besked til områdelederen senest en uge efter mødet afholdelse. Herefter offentliggør områdelederen
referatet via dokumentmappen ”Løgumkloster/Toftlund områdebestyrelse”.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin beslutning ført til referat.
Principielle synspunkter kan føres til referat.

Diæter
Medlemmer modtager ikke diæter.

Forældreråd
Bestyrelsen beslutter på det konstituerende møde, hvorvidt, der i området skal oprettes Forældreråd.
Retningslinjer for sammensætningen af forældrerådet samt principper for deres arbejde fastsættes af bestyrelsen. Forældrerådet kan ikke tildeles kompetencer vedr. økonomi eller personaleforhold.
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Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører
den pågældende områdeinstitution.
Desuden skal der afgives udtalelse om spørgsmål, der sendes i høring af kommunalbestyrelsen.

Revision af forretningsorden
Forretningsorden tages hvert år op til revision på første konstituerende bestyrelsesmøde.
Ændring i eller tillæg til forretningsordenen herudover kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer
stemmer herfor.

Vedtaget i bestyrelserne oktober 2017

_________________________________________________________________________
Formand Maj Øvlisen Brun Jannsen/Jytte Gjelstrup Clausen
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