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NORDSTJERNEN - FORÆLDRERÅDET 
 
VEDTÆGTER 
 
Forældrerådets sammensætning: 
Forældrerådet, der skal have normalt 5 og mindst 3 medlemmer, vælges af og blandt de forældre, der har 
børn på institutionen på valgtidspunktet. I forældrerådet kan der været én repræsentant pr. barn. 
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne vælges for 1 år ad gangen på et forældremøde i 
efteråret. 
På valg er de forældrerådsrepræsentanter, der har været i forældrerådet i 2 år. 
Vi tilstræber at både de faste børn og aflastningsbørnene er repræsenteret med mindst 2 medlemmer fra 
hver gruppe. 
Der kan vælges suppleanter. 
Suppleanten træder ind i forældrerådet, hvis et medlem har længerevarende fravær eller hvis medlemmets 
barn er stoppet på Nordstjernen. Suppleanterne indkaldes ligeledes til forældrerådsmøderne men har ikke 
stemmeret. 
Supplerende valg foretages ved førstkommende forældremøde. 
Nordstjernens leder og 1 af de ansatte medarbejdere, deltager i møderne. 
Hvis personalerepræsentanten er forhindret indkaldes én anden fra personalegruppen af forstanderen. Hvis 
forstanderen er forhindret, deltager stedfortræderen fra Nordstjernen. 

Valget: 
- Finder sted ved forældremøde i efteråret. 
- En fra forældrerådet holder et mundtlig indlæg på forældremødet. 
- En fra forældrerådet forestår valget. 
- Forslagsrunde hvor der skrives navne op efter eget ønske. 
- Skriftlig valg - der skrives kun ét navn på stemmesedlen uanset hvor mange, der skal vælges. 
- Ved stemmelighed trækkes lod. 
- Der kan kun afgives en stemme pr. barn, og denne stemme kan afgives af både biologiske og ikke 
biologiske forældre. 
De, der afholder valget, takker dem, der går. 
 
Mødeindkaldelse: 
Hvis medlemmer af forældrerådet har punkter til dagsorden kontaktes forstander 3 uger før, mødet afholdes. 
Der afholdes forældrerådsmøde mindst 4 gange årligt. 
Forstanderen udsender mødeindkaldelse med dagsorden 7 dage før mødet afholdes pr. post eller mail. 
Et flertal af forældrerådets medlemmer kan ønske rådet indkaldt til møde ved at kontakte forstanderen. 
Hvis mindst halvdelen melder afbud aflyses mødet. 
 
Forældrerådets funktion: 
Forældrerådet informeres om Nordstjernens daglige funktion, både med hensyn til personale, børn/unge og 
med hensyn til administrative funktioner. 
Forældrerådet er medarrangør af diverse forældrearrangementer i samarbejde med Nordstjernens 
personale. 
Personalerepræsentanten tager mødereferat. Nordstjernen sørger for udsendelse af referat ca. 3 uger efter 
mødet pr. post eller mail. 
Hvis repræsentanter i forældrerådet bliver kontaktet af andre forældre vedr. Nordstjernens drift, skal 
forstanderen informeres. 
 
OBS: Forældrerådet har tavshedspligt. 
Ved Nordstjernen afholdes mindst et årligt forældremøde, Nordstjernen laver invitation til dette, mindst 14 
dage før mødet. 
Forældrerådet kan skrive indlæg til forældrenyhedsbreve. 
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