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Samlede indkomne høringssvar til forslag om struktur for
forældreindflydelse og ny styrelsesvedtægt 2013

12. september 2013
Forældrerådet fra Marthas Minde ønsker at få udspecificeret hvordan de to ”frie” pladser i bestyrelsen, under § 2, stk. 2, bliver organiseret og fordelt på bedst mulig måde.

I § 11, stk. 7 står der at ”bestyrelsen er sikret repræsentation i ansættelsesudvalg og
indstillingsret, ved ansættelse af faglig pædagogiske ledere.”
Kunne repræsentanten i ansættelsesudvalget automatisk blive virksomhedslederen eller
en af de andre pædagogiske ledere?

Med venlig hilsen
Forældrerådet i Marthas Minde
Rikke Sode Hansen
Rønne 9. september 2013
Høringssvar udarbejdet af Børnehuset Søstjernen
Forældrerepræsentation
Forældrerådet i Søstjernen er enige i fordelingen af pladserne i forældrebestyrelsen. Vi
mener, fordelingen giver gode muligheder for en bred repræsentation, da nogle pladser er
øremærket og nogle frie.
Eftersom organisationen af forældrerepræsentationen for hele øen, nødvendigvis vil blive
både meget stor og bred, bakker vi op omkring idéen med pop up grupper, der giver alle
huse mulighed for repræsentation i sager, der er vedkommende for netop dem.
Forældrenetværkets funktion er helt betinget af, at der er et velfungerende forældre-intra,
der kan sikre at informationen ikke går tabt mellem de forskellige led. Vi forventer derfor, at dette snart vil falde på plads. De enkelte forældreråd må ikke afskæres fra information, der omhandler emner på
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ø-plan og dermed blive afgrænset til eget hus. Omvendt mener vi, at forældrenetværket
sikrer, at selve forældrebestyrelsen ikke bliver for stor og dermed mister sin beslutningsevne.
Vi oplever det meget positivt, at der er en definition af forældrerådets opgaver og kompetence. Det giver både en afgrænsning af opgaverne men samtidig også en beskrivelse af
samme, som sikrer et konstruktivt samarbejde i de enkelte huse.
Vi vil dog påpege, at det er nødvendigt at se på formuleringen i
§9. Bestyrelsens konstituering. Stk 1, afsnit 2.
Det er så knudret formuleret, at budskabet er svært at forstå, og vi mener, at det derfor vil
kunne blive draget til diskussion, hvis det skulle blive aktuelt.

Handicaprådet
Handicaprådet har haft sagen vedr. forslag til struktur for forældreindflydelse og styrelsesvedtægt i Dagtilbud Bornholm i høring:
Handicaprådet d. 17. september 2013:
Handicaprådet finder, at forslaget er godt gennemarbejdet, og har bemærket sig at brugerne
har været inddraget, og man vil spændt følge udviklingen, når forslaget bliver udmøntet i
praksis.

