INFORMATION OM
OMRÅDEBESTYRELSE OG
FORÆLDREKONTAKTUDVALG

INDHOLD
Formålet med en områdebestyrelse og et forældrekontaktudvalg ............. 2
Fakta vedrørende området ........................................................................... 3
Områdeinstitutionens sammensætning ................................................... 3
Organisationen ............................................................................................. 4
Områdelederen ......................................................................................... 5
Administrationen ...................................................................................... 5
Fælleskøkkenet ......................................................................................... 6
Områdebestyrelsen ...................................................................................... 6
Områdebestyrelsens funktion .................................................................. 7
Sådan bliver du medlem af områdebestyrelsen ....................................... 7
Nuværende medlemmer af områdebestyrelsen ...................................... 8
Forældrekontaktudvalg ................................................................................ 9
Hvad laver et forældrekontaktudvalg? ................................................... 10
Hvordan bliver jeg medlem af et forældrekontaktudvalg? .................... 10

FORMÅLET MED EN OMRÅDEBESTYRELSE OG ET
FORÆLDREKONTAKTUDVALG

Samarbejdet mellem forældre og institution er afgørende for
barnets trivsel både i institutionen, men også i hjemmet, idet det er de to
arenaer barnet bruger det meste af sin tid i, når det er mellem 1-6 år. I
Børnehusene Humlebæk bestræber vi os derfor på at skabe de bedst
mulige rammer for samarbejdet og forventer at forældre er indstillede på
det samme.
Samarbejdet er først og fremmest båret af en gensidig ordentlighed og
forståelse for, at vi hver især med unik viden ser barnet. Denne viden
drejer sig blandet andet om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer
bedst. Det er derfor afgørende, at der altid føres en ordentlig dialog med
respekt for, at man ikke nødvendigvis ser det samme, men at al viden
samlet giver et mere nuanceret billede af barnet. Foruden ordentligheden
er det afgørende, at institution og forældre har afstemt forventninger;
hvor ligger ansvaret for de praktiske opgaver omkring barnet? Hvornår
føler forældrene, at det er nødvendigt at blive kontaktet? Hvad gør
forældrene, hvis barnet holder fri eller er syg? Hvad gør institutionen, hvis
barnet kommet til skade?
Med til dette hører også en afstemning af, i hvor høj grad forældrene har
behov for informationer fra institutionen. Nogle har brug for meget
information, andre mindre, dette er en fordel at have afstemt i
opstartsperioden, velvidende at behovet kan ændre sig.

FAKTA VEDRØRENDE OMRÅDET
Børnehusene Humlebæk er en områdeinstitution i Fredensborg Kommune
med plads til ca. 500 børn. Områdeinstitutionen består af 5 integrerede 0-5
års institutioner og 2 dagplejere.
OMRÅDEINSTITUTIONENS SAMMENSÆTNING
SØSTJERNEN/DAGPLEJEN 0-5 ÅR
Daglig leder, Kasper Krog Andreasen
Mail: kakan@fredensborg.dk
FIRKLØVEREN 0-5 ÅR
Daglig Leder, Anders Bøjlund
Mail: andb@fredensborg.dk
SLETTEN LE GEAKADEMI 0-5 ÅR & HUMLEBÆK BØRNEHAVE
Daglig leder, Camilla Rahlff Friis
Mail: carf@fredensborg.dk
FRUGTHAVEN 0-5 ÅR
Daglig leder: Dennis Langelund Clemmensen
Mail: delc@fredensborg.dk

ORGANISATIONEN
I hver afdeling er der ansat en daglig leder, som har ansvaret for den
daglige drift. Afdelingerne er under områdeledelse i form af en
områdeleder.

OMRÅDELEDEREN
Områdelederen er den overordnede og tværgående leder i
områdeinstitutionen og er ansvarlig for strategi, personale, drift, økonomi
samt den faglige ledelse.
Herunder hører eksempelvis kontakten til det politiske niveau,
forvaltningen, områdebestyrelsen samt et tæt samarbejde med skolerne
og de daglige ledere.
Ledelsen udøves med udgangspunkt i de fælles styringsredskaber,
målsætninger og rammer, der er fastsat i Fredensborg Kommune.
ADMINISTRATIONEN
For at skabe tid til den strategiske, pædagogiske og personalemæssige
ledelse er der ansat administrative medarbejdere, som løser opgaver inden
for Børn, Personale og Økonomi, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicering af borgere
Fakturering af regninger
Udfærdigelse af ansættelsespapirer og ændringer i
ansættelsesforhold
Indberetning af løn, fravær og ferie
Udarbejdelse af statistikker til ledelsen/bestyrelsen
Fordeling af børn fra pladsanvisningen
Budgetopfølgning til områdeleder
Afdelingsbudgetter
Opfølgning på mål– og rammestyringen

FÆLLESKØKKENET
I Børnehusene Humlebæk tilberedes dagens måltider i de to store
fælleskøkkener. Der er særligt fokus på økologi og måltidspolitik, hvilket
gør fælleskøkkenet til en vigtig del af pædagogikken i børnehusene
Humlebæk.

OMRÅDEBESTYRELSEN
Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution med tilhørende
børnehuse har en områdebestyrelse.
Områdebestyrelsens kompetence og ansvar tager udgangspunkt i den
nuværende lovgivning og kommunens styrelsesvedtægt. Målet for
områdebestyrelsens arbejde er at udøve indflydelse på
områdeinstitutionens virke og at engagere forældre og personale i forhold
til de overordnede principper på området (Fredensborg Kommune,
styrelsesvedtægter, § 1). Grundlaget for områdebestyrelsens arbejde tager
afsæt i Dagtilbudsloven, Forvaltningsloven og Fredensborg Kommunes
Børne- og ungepolitik. Områdebestyrelsen kan ikke involveres i konkrete
personalesager. Medlemmer af områdebestyrelsen har tavshedspligt.
For at sikre, at alle forældre får indflydelse og medbestemmelse tilstræbes
det, at der ved sammensætning af bestyrelsen er forældre repræsenteres
fra hver enkel afdeling – og en fælles medarbejderrepræsentation.
Områdebestyrelsen består af en forperson, som udover at fungere som
mødeleder, er kontaktleddet mellem den øvrige bestyrelse, ledelsen
og/eller børne- og skoleudvalget.

OMRÅDEBESTYRELSENS FUNKTION
Områdebestyrelsens arbejde kan bestå af forskellige funktioner. Det kan
f.eks. være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastsættelse af overordnede principper for områdets arbejde
Fastsættelse af overordnede principper for anvendelse af
områdets samlede budgetramme
Godkendelse af den pædagogiske læreplan og evaluering
Godkendelse af den kommende årsplan
Ret til repræsentation ved fastansættelser
Fastlæggelse af 6 lukkedage (lukning i uge 29 er politisk bestemt)
Udfærdigelse høringssvar
Deltagelse i dialogmøder med politikerne
Deltagelse ved årligt forældremøde ift. valg til bestyrelse og
udarbejdelse af årsberetning

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF OMRÅDEBESTYRELSEN
Den siddende bestyrelse indkalder til valg. Valget afholdes på et
forældremøde i hver enkelt afdeling, inden udgangen af oktober måned.
Valgperioden er på to år, hvor suppleanter vælges for et år ad gangen.
Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges på et personalemøde
og valgperioden er ligeledes på to år. Områdebestyrelsens medlemmer
vælger repræsentanter fra hver institution, således at alle institutionerne
er repræsenteret i bestyrelsen.

NUVÆRENDE MEDLEMMER AF OMRÅDEBESTYRELSEN
FORPERSON, IDA SCHULTZ - FRUGTHAVEN

NÆSTFORPERSON, BETTINA LINDHARDT MADSEN – SØSTJERNEN

REPRÆSENTANTER
KRISTINA FRIIS – HUMLEBÆK BØRNEHAVE

CLAIRE LUNØE – SLETTEN LEGEAKADEMI

MARIA K. PETERSEN - FIRKLØVEREN

FORÆLDREKONTAKTUDVALG
I hver afdeling af områdeinstitutionen kan vælges et
forældrekontaktudvalg. Dette består af minimum tre og maksimum syv
forældrerepræsentanter. Hertil kan vælges suppleanter om nødvendigt.
Det er afgørende at betragte kontaktudvalget som værende et
informativt/sparrings-udvalg, som tjener afdelingens bedste. Dette sker
ved at sætte de kompetencer, der findes blandt forældrene i spil, for at
tjene afdelingens bedste.
Den daglige leder har det fulde ansvar for at orientere de resterende
forældre om, hvilke emner der tages op i kontaktudvalget. Ligeledes er det
den daglige leder, der vurderer behovet for videreformidling af
debatterede emner. Kontaktudvalget kan opfordre den daglige leder til at
videreformidle informationer fra mødet.
Kontaktudvalget kan på forårsforældremødet have et orienteringspunkt på
dagsordenen. Punktet kan eventuelt indeholde ideer til arbejdsdage i
institutionen, forslag til arrangementer og andre forslag samt gode ideer til
den daglige leder.
Kontaktudvalget kan ikke diskutere sager som vedrører den daglige drift,
herunder trivsel, personsager, pædagogik og sager der vedrører økonomi.

HVAD LAVER ET FORÆLDREKONTAKTUDVALG?
I forældrekontaktudvalget arbejdes der eksempelvis med følgende:
•
•
•
•
•
•

Sparring og lokal dialog med områdebestyrelsen
I samarbejde med den daglige leder planlægning af sociale
arrangementer såsom sommerfest, julearrangement m.v.
Udveksling af nye idéer og tiltag
Drøftelse af forskellige emner fra institutionens dagligdag
Organisering af portrætfotografering af børnene
Planlægning af arbejdsdage

Forældrekontaktudvalgene skal ses som et rådgivende og
kommunikerende udvalg.
HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF ET
FORÆLDREKONTAKTUDVALG?
Hvis du ønsker at blive en del af dit lokale forældrekontaktudvalg kan du
stille op til valget på forældremødet i april måned. Hvis du har yderligere
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den daglige leder i din afdeling.

