Forældrebestyrelsen I Helsinge Børnehuse
Bestyrelsens sammensætning
Forældre bestyrelsen i Helsinge Børnehuse består af 9 forældrerepræsentanter – valgt fra alle 3
huse – personale repræsentanter og dagtilbudslederen.
Forældre repræsentanterne er valgt for 2 år af gangen, For at sikre kontinuitet i bestyrelsen er
forældrerepræsentanterne på valg forskudt af hinanden, således at der sidder et nye og et erfarne
bestyrelsesmedlemmer.
Fælles vision
Bestyrelsens forældre og ledelse har en fælles vision om,
At I Helsinge børnehuse ønsker vi at børn kan udvikle sig til livsduelige, robuste og nysgerrige
mennesker der evner at være i fællesskabet og i sig selv.
Vi tror på at man skal blive til nogen før man bliver til noget
Dette kræver et vedvarende og fokuseret arbejde på alle niveauer, som også
forældrerepræsentanterne/ forældrene har sin andel i.
Forældrerepræsentanternes rolle
Hvis du vælger at stille op som repræsentant for dit hus, har du som forældre mulighed for, at få
indblik og indflydelse på vores børns hverdag. Du er med til at træffe beslutninger til gavn for
både børn og personale og du får mulighed for fremadrettet, at være med i de mange og
spændende processer Helsinge Børnehuse er i gang med.
Opgaver
Som forældrerepræsentant er det vigtigt, at du er indstillet på at være aktiv og deltagende.
Således kan vi alle være mere eller mindre på, afhængig af vores arbejde og familie.
Udgangspunktet er at alle må og skal bidrage når det er påkrævet.
Du kan forvente:
•

4 ordinære møder af 2-3 timers varighed

•

Ad-hoc møder med frivillig deltagelse f.eks. møder med Børneudvalget, Økonomi mm.

•

Afsætte tid til gennemlæsning og godkendelse af referater samt diverse skrivelser fra
bestyrelsen.

•

Læse og kommentere høringssvar

•

Deltage i ansættelsessamtaler

•

Deltage i husrådets møder og aktiviteter

Samarbejde
Det er vigtigt at vi kan tale ordentligt sammen i bestyrelsen. Dette stiller krav til at du er
konstruktiv og at du er indstillet på at forandring tager tid. Vores motto er at vi er enige om at det
er ok at være uenige og at vi alle arbejder på at vores børn så vidt muligt får et optimalt
dagtilbud.
Vi håber du vil stille op som repræsentant for dit hus, og at vi sammen kan skabe gode rammer
for vores børns trivsel.
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