
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  FORÆLDRERÅD 
  I 

   OMRÅDE AUNING 
 

        Børnehuset Mælkevejen og Bette-bo 
 
 
 

 
 

                                
 
                                
 
 
 



Hvad er forældrerådet: 
 

 Min 1 x årligt melder interesserede forældre samt en eller 
flere medarbejdere sig fra institutionen sig til forældrerådet. 

 Det er intentionen, at der skal være en  
uformel struktur, og at der skal være plads til forskelligheder 
og bevarelse af egen kultur i de to institutioner 

 Der laves ingen forretningsorden, men der vælges formand 
og en kasserer. 

 Forældrerådet har sin egen økonomi uafhængig af 
institutionens budget. 

 
Hvor tit afholdes der møde: 
 

 Der afholdes møder efter behov, dog minimum 4 møder om 
året. Medarbejderrepræsentanterne og formand indkalder til 
møder 

 Der udsendes kun referat til forældre, hvis der er relevant 
information 

 Referater, indbydelser m.v. skal opbevares i en 
forældrerådsmappe som formanden har ansvaret for, 
således de gode historier kan bringes videre 

 
Kontakt med forældrerådet: 
 
Forældrerådet skal være synligt i forhold til de øvrige forældre i 
børnehaven via: 

 Pjecer 

 Billeder af arrangementer  

 Brug af sociale medier 

 Opslag i institutionen med evt. billede og navn på 
repræsentanter samt tlf. nr. på formand 

Forældrerådets formål: 
 

 At være institutionens forlængende arm til at igangsætte og 
gennemføre arrangementer 

 At samarbejde om at bevare kulturen og oparbejde et 
fællesskab i institutionen 

 At skabe flere ressourcer til aktiviteter/arrangementer 

 At der samarbejdes mellem forældre og institution i forhold 
til aktiviteter og praktiske gøremål 

 At skabe et netværk blandt forældre 

 At forældrearrangementer skal økonomisk løbe rundt af sig 
selv. 

 
Forældrerådets rolle: 
 

 At man er deltagende, når man har meldt sig 

 At organisere og være støttende i forhold til aktiviteter 

 At planlægning af arrangementer skal foregå i samspil med 
institutionerne og organiseres af forældrerådet 

 At forældrerådet ved større arrangementer, kan forvente, at 
der er en vis deltagelse fra personale. 

 At forældrerådet ikke drøfter personalemæssige 
problematikker 

 At forældrerådet inddrager ledelsen eller bestyrelsen ved 
tvivlsspørgsmål. 
 
 

  Fælles forældrerådsmøder: 

 Der kan afholdes 1 x årligt et fælles møde mellem 
forældrerådene i Bette-bo, Børnehuset Mælkevejen og 
bestyrelsen 

 Områdeleder indkalder til mødet. 


