
Balle Børnehave 
Forretningsorden for forældrerådet 
 
Forældrerådet 
Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i Balle børnehave. 
Forældrerådet består desuden af en ledelsesrepræsentant udpeget af skolens bestyrelse og en 
medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne. Skoledirektøren for Balle Friskole, 
Balle Musik- & Idrætsefterskole vil deltage efter behov. 
 
Medlemmer af forældrerådet vælges for 2 år. Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt 
forældremøde med valg til forældreråd som afholdes inden udgangen af maj måned.  
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst 1 suppleant for de forældrevalgte 
forældrerådsmedlemmer af forældrerådet. Forældrerepræsentanten skal udtræde af forældrerådet, 
når de ikke længere har børn i Balle Børnehave.  
 
Forældrerådsmøde 
Ved først kommende møde efter et valg, bliver der fundet en formand. Formanden forhører sig 
blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen. 
Der bliver holdt 2 møder i foråret og to i efteråret, hvor det sidste af møderne vil være et kort møde, 
hvor der bliver drøftet, hvordan forældremødet med valg bliver afholdt. Derudover efter behov. Ved 
første møde, bliver der fundet datoer for møderne et år frem. Dagsorden til møderne, udarbejdes i 
fællesskab af formanden og lederen af børnehaven. Der bliver indkaldt til mødet ved en skriftlig 
indkaldelse, der indeholder en dagsorden samt et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Udsendelse af 
dagsorden skal ske en uge før mødet. Med indkaldelsen til mødet bør følge så relevant information 
og dokumentation som muligt til de enkelte punkter, der skal drøftes på mødet. 
Alle forældrerådsmedlemmer er forpligtet på at sætte sig godt ind i dagsordenens punkter inden 
mødet, så mødetiden ikke spildes unødigt med information om forhold, der kunne være meddelt på 
forhånd. 
Et godt forældreråd er en aktiv sparringspartner med fornemmelse for, hvad der rører sig i 
samfundet, og som kan råde lederen. 
Et vellykket forældrerådsmøde er, hvor ægte samarbejde og sparring foregår i en respekterende, 
anerkendende og humoristisk atmosfære og alle skal være sig bevidst om, at de har tavshedspligt. 
 
 
Dagsordenen 
Inden dagsorden færdiggøres, spørges alle forældrerådsmedlemmer, om de har punkter til 
dagsorden. 
Dagsordenen sendes til de enkelte medlemmer senest en uge før forældrerådsmødet. 
 
Dagsordenen fastsættes fra gang til gang. Den indeholder fast følgende punkter: 

• Godkendelse af dagsordenen 
• Opfølgning, godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde  
• Orientering ved forældrerådsformand 
• Orientering ved lederen 
• Orientering ved medarbejderrepræsentanten  
• Kalender 
• Breaking news – bordet rundt 

 
Mødets afvikling 
Til forældrerådsmøderne tilstræbes et åbent, loyalt og professionelt samarbejde. Hvor den positive 
og konstruktive dialog er i fokus, der udvises respekt for hinandens synspunkt/indfaldsvinkel. 
Det overordnede mål er, at udnytte de fælles ressourcer og kompetencer optimalt til gavn for 
børnehaven. 



At være i et forældreråd og tænke nye tanker, er ikke en konkurrence på meninger og viden, men 
giver forældrerådet som hele en mulighed for at reflektere over emner, som kunne bidrage til 
børnehaven også uden for det mere traditionelle tankefelt.  
 
Mødereferat 
Der skal føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. 
Referatet skal udformes som et beslutningsreferat med en detaljeret beskrivelse, hvor det findes 
nødvendigt. 
Børnehavens leder har ansvar for udarbejdelse af protokol og sikre at referatet bliver lagt på 
børnehavens intrasystem/sendt til alle forældre i børnehaven. 
 
Forældrerådets ansvar og arbejdsopgaver 

ü Fastsætte principper for Balle børnehaves daglige virksomhed og for anvendelse af den 
budgetramme, som Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskoles bestyrelse har fastsat til 
opfyldelse af de mål og rammer, der er overordnet bestemt ved aftalen med kommunen og 
ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution. 

ü Forældrerådet har indstillingsret, når Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskoles 
bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i Balle 
Børnehave. 

ü Forældrerådet har udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og det skal aftales, hvordan 
udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og skolens bestyrelse. 

ü I samarbejde med Balle Børnehaves ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet ved 
udarbejdelse af mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter 
samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i Balle børnehaves liv og virke. 

ü Børnehavens leder skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til forberedelse 
af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse. 

ü At sørge for at børnehavens leder får den støtte, der er brug for. 
 
Forældrerådets rolle er ikke at varetage den daglige drift.  

 
Forældrerådsmøde med valg til forældrerådet 
Før hvert forældrerådsmøde med valg, gennemgås i forældrerådet udkastet til formandens 
beretning for det forgangne år og et oplæg til børnehavens mål og visioner for den kommende 
periode. 
Der indkaldes til forældremøde med valg til forældrerådet en måned før det afholdes. 
Forældrerådet træder sammen umiddelbart efter forældremødet og konstituerer sig med en 
formand. 
 
Møder og arrangementer 
Forældrerådet og børnehavens leder er ansvarlige for, at der udarbejdes en møde- og aktivitetsplan 
fra først kommende møde efter et forældremøde med valg.  
Som forældrerådsmedlem er man forpligtet til at deltage i børnehavens arrangementer og generel 
hjælpe til, hvis der er behov for det. 
Man repræsenterer børnehavens mange interesser indadtil og udadtil er man børnehavens 
ambassadør. 
 
 
 


