
OM AT VÆRE  
I DAGTILBUDS- 
BESTYRELSER

PJECE TIL FORÆLDRE



Kære forælder

Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud.

Forældrene er en vigtig ressource for dagtilbuddenes dagligdag og udvikling. Jeg tror, at ansvar og kompetence giver de bedste 
betingelser for aktive og engagerede forældre.

I Aarhus Byråd har vi ønsket at skabe rammer, der giver størst mulig kompetence, ansvar og indflydelse til jer forældre, fordi vi 
tror, at det er afgørende for at skabe gode dagtilbud, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde om at 
sikre sammenhæng mellem barnets liv i institutionen og familiens liv derhjemme. Ligesom forældrenes perspektiv er vigtigt at 
inddrage i beslutningerne om dagtilbuddenes udvikling. 

Som bestyrelsesmedlem er du dels tæt på dagligdagen i dit barns institution, dels får du indsigt i mere overordnede og strate-
giske prioriteringer på dagtilbudsniveau, og du har derved stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes 
hverdag på flere niveauer.  

Jeg håber, at pjecen giver et godt overblik over dine muligheder som bestyrelsesrepræsentant og en god start på bestyrelsesar-
bejdet. 

Tak for dit engagement – og rigtig god arbejdslyst.

Med venlig hilsen
Bünyamin Simsek
Rådmand for Børn & Unge



Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræ-
sentanter

Forældrerepræsentanterne har flertallet i dagtilbudsbestyrelsen

Hver afdeling i dagtilbuddet har mindst én forældrerepræsentant i dagtilbudsbestyrelsen

Alle medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret

Der er valg til dagtilbudsbestyrelsen én gang årligt inden den 1. oktober

Valgperioden er 2 år

Forholdet og rollefordeling mellem 
dagtilbudsbestyrelse og forældre-

råd er en vigtig del af forældreråds- 
arbejdet. Det er vigtigt at være 

skarp på, at bestyrelsen ikke er et 
repræsentantskab for de forskellige 
afdelinger. Bestyrelsesmedlemmer-

ne skal have fokus på hele dag-
tilbuddets bedste ikke de enkelte 

afdelinger. Forældrerådet har imid-
lertid en vigtig funktion i forhold 

til at gennemgå dagsordener til 
bestyrelsesmøderne og forberede 

bestyrelsesmedlemmet og give  
deres input til sagerne på bestyrel-

sens dagsorden. 

Citat fra pædagogisk leder

VEJLEDNING TIL ARBEJDE  
I BESTYRELSE I DAGTILBUD  
I AARHUS KOMMUNE

FAKTA OM DAGTILBUDSBESTYRELSEN



FORMÅL MED DAGTILBUDSBESTYRELSER
Dagtilbuddene i Aarhus Kommune dækker store geografiske om-
råder og indeholder mange forskellige afdelinger med forskellige 
virkeligheder. Det er en stor udfordring for alle involverede at gøre 
arbejdet i bestyrelserne nærværende og vedkommende for såvel de 
pædagogiske ledere som forældrene i de forskellige afdelinger. Det 
er dagtilbudsbestyrelsens opgave at arbejde for at skabe sammen-
hæng og mening mellem niveauerne i de århusianske dagtilbud. 

Som medlem af dagtilbudsbestyrelsen er du med til at danne ram-
merne for dagligdagen i afdelingerne i dagtilbuddet. Det er i dag-
tilbudsbestyrelsen, at de overordnede mål, værdier, pædagogiske 
principper og den principielle fordeling af dagtilbuddets ressourcer 
besluttes. 

DAGTILBUDSBESTYRELSENS ROLLE
Forældre og medarbejdere har et fælles mål om at skabe en god 
hverdag for børnene men med forskellige udgangspunkter. Forældre 
tager udgangspunkt i deres børns trivsel og udvikling, mens med-

arbejderne har en professionel, pædagogisk tilgang til hele børne-
gruppens trivsel og udvikling. Det er to forskellige tilgange, som kan 
supplere og berige hinanden.  

Det er din opgave som forælder – og bestyrelsesmedlem - at fortælle 
om din oplevelse af dit barns dagtilbud. Det er et væsentligt bidrag til 
såvel medarbejdere, pædagogisk leder og dagtilbudsleder, som der-
med får en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for jer som forældre. 

I bestyrelsen har man mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil 
i et forum, hvor man blandt andet ved at udarbejde principper for 
dagtilbuddet præger de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer 
på dagtilbuddets vegne. Senere i pjecen beskrives bestyrelsens opga-
ver nærmere. 

FØRSTE MØDE I DAGTILBUDSBESTYRELSEN
Dagtilbudslederen indkalder til det første konstituerende møde. På 
det første møde i bestyrelsen orienterer dagtilbudslederen om besty-
relsesarbejdet og dagtilbudslederens forhold til bestyrelsen. 

Som et nyt tiltag har bestyrelsen været med til at lave visionen for vores dagtilbud og det har 
været godt at høre, at det er meget af det samme, de forskellige forældre og personaler har 

vægtet højt. Vi vil gerne blive endnu stærkere i vores samarbejde og tror på, at et fælles sprog kan 
være vejen frem. Samtidig er det en styrke, at det er forældre og personaler fra 6 afdelinger, som 

tænker visionen ind i de udfordringer og de handlinger, de foretager sig i hverdagen; 4

Citat fra en dagtilbudsleder



På det første møde skal bestyrelsen vælge en formand og en næst-
formand. Derudover skal bestyrelsen også tage stilling til, hvilken rolle 
og beføjelser suppleanter skal have i bestyrelsen, herunder om de kun 
kan deltage, når et ordinært medlem udtræder, om de har stemmeret 
og om de har taleret, jf. det vejledende eksempel på en forretningsor-
den i bilag 2 til Vejledningen til arbejde i bestyrelse og forældre-
råd i dagtilbud i Aarhus kommune. 

Derudover skal der også træffes beslutning om referentopgaven samt 
mødehyppighed, tidspunkt for møder samt mødernes længde. 

FORMANDENS ROLLE 
Formanden tilrettelægger dagsorden sammen med dagtilbudslederen. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, medmindre det aftales at 
dagtilbudslederen gør dette som en del af sin sekretariatsfunktion. Der-
udover er det bestyrelsesformandens opgave at lede bestyrelsesmøderne. 

Endelig tegner formanden bestyrelsen udadtil mellem møderne. 

SAMARBEJDE MED DAGTILBUDSLEDEREN
Det er dagtilbudslederens ansvar at udmønte bestyrelsens beslutninger 
i praksis. Det er desuden også dagtilbudslederens ansvar at sikre, at 

bestyrelsen ikke træffer beslutninger, som er i strid med lovgivning 
eller byrådsbeslutninger. Og endelig er det dagtilbudslederens ansvar 
at sikre, at bestyrelsen har et ordentligt beslutningsgrundlag og ikke 
træffer beslutninger, der ikke kan udføres i praksis. 

Bestyrelsen har f.eks. kompetencen til at beslutte principper for bud-
gettets anvendelse og skal endvidere påse, at budgettet udmøntes i 
overensstemmelse med disse principper. Dette kræver dels, at dagtil-
budslederen formidler budgettet for bestyrelsen på en sådan måde, 
at bestyrelsen har mulighed for at prioritere, dels at budgettet er på 
dagsordenen med en hyppighed, der muliggør såvel at sætte princip-
per for budgettets anvendelse såvel som at følge op på udmøntningen 
af disse principper. På den baggrund anbefales det i Vejledningen til 
arbejde i bestyrelser og forældreråd i Aarhus Kommune, at bud-
gettet drøftes på de fire obligatoriske bestyrelsesmøder.

Det skal understreges, at mens bestyrelsen har krav på at sætte prin-
cipper og at blive orienteret om udmøntningen af principper både i 
forhold til det pædagogiske arbejde og i forhold til budgettet, så er 
det ikke bestyrelsens kompetence at beslutte, hvordan de principper, 
der vedtages, udmøntes i praksis. Denne kompetence er placeret hos 
dagtilbudslederen og dennes ledelsesteam. 
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SAMARBEJDE MED FORÆLDRERÅDET
Dagtilbudsbestyrelsen står i udgangspunktet alle foræl-
dreråd i dagtilbuddet nær, idet alle forældreråd har en 
repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, såfremt de øn-
sker det. Dagtilbudsbestyrelsen kan med fordel bruge 
forældrerådet som sparringspart. 

Dagtilbudsbestyrelsen er ikke et repræsen-
tantskab

Forældrerådene kan udarbejde oplæg til drøftelse i 
dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan end-
videre nedsætte arbejdsgrupper med forældrerådsre-
præsentanter. 

Dagtilbudsbestyrelsen har endvidere mulighed for at 
delegere nogen af sine kompetencer til forældrerådet. 

Dagtilbudsbestyrelsen er imidlertid ikke et repræsen-
tantskab. Det vil sige, at det enkelte medlem af besty-
relsen skal have dagtilbuddet som helhed i fokus og 
ikke den enkelte afdeling. 
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DAGTILBUDSBESTYRELSEN KAN DELEGERE FØLGENDE KOM-
PETENCER TIL FORÆLDRERÅDET

Fastsættelse af principper for anvendelse af afdelingens  
budget til pædagogiske aktiviteter med videre

Indstillingsret ved ansættelse af personale i afdelingen

Fastlæggelse af principper for anvendelse af afdelingens 
lokaler uden for åbningstiden i overensstemmelse med ret-
ningslinjer vedtaget af byrådet

Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere ovenstående kompetencer til foræl-
drerådet. Uanset om bestyrekllsen benytter sig af dette eller ej er sparring 
fra forældrerådet vigtigt for bestyrelsens arbejde. 

DAGTILBUDSBESTYRELSENS KOMPETENCER
Dagtilbudsbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten fået tildelt en lang række 
kompetencer. På næste side er alle kompetencerne oplistet, sådan som de 
fremgår i Styrelsesvedtægten. 



 1. fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde

 2.  fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samle-
de budgetramme

 3.  påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fast-
satte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede 

budgetramme

 4.  påtegne dagtilbuddets regnskab i forhold til de fastsatte 
principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budge-
tramme

 5.  have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af 
lederen i kommunale dagtilbud og dagpleje

 6.  fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstid, 
således at det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for 
den af byrådet besluttede åbningstid

 7.  træffe beslutning om ferielukning på baggrund af indstilling 
fra dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede 
retningslinjer

 8.  føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert 
spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed

 9.  påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd 
og andre instanser. Dette gælder ikke administrative medde-
lelser og skrivelser om enkeltpersoner

10.  have indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale 
dagtilbud og dagpleje

11.  fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler 
uden for åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrå-
det

DAGTILBUDDETS KOMPETENCER JF. STYRELSESVEDTÆGTENS § 6.



Nedenfor beskrives betydningen af bestyrelsens kompetencer 
enkeltvis. Kompetencerne er ligeledes beskrevet i Vejledning 
til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus 
Kommune, kapitel 3 om Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning, 
kompetencer og opgaver. 

FASTSÆTTELSE AF PRINCIPPER FOR DAGTILBUDDETS  
ARBEJDE

Denne kompetence er en af de kompetencer, der giver dagtilbuds-
bestyrelsen mest mulig indflydelse. Dagtilbudsbestyrelsen har med 
denne kompetence mulighed for at sætte retning for den pæda-
gogiske udvikling i dagtilbuddet. 

At fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde betyder konkret, 
at dagtilbudsbestyrelser bliver inddraget og hørt i forbindelse med 
arbejdet med kvalitetsrapporterne, den lokale udviklingsplan samt 
de pædagogiske lærerplaner, hvor de strategiske rammer for den 
pædagogiske udvikling i det pågældende dagtilbud bliver udfor-
met og fastlagt. 

De overordnede principper og politikker vedtages af bestyrelsen. 
De principper, som besluttes af bestyrelsen, kan sætte retningen 
for den pædagogiske retning i arbejdet, da dagtilbudslederen er 

forpligtet til at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med be-
slutning om principper vedtaget af dagtilbudsbestyrelsen. 

Et princip er en ramme, der giver mulighed for forskellige  
handlinger

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om et prin-
cip, og hvornår der er tale om beslutninger, som ligger inden for 
dagtilbudslederens kompetenceområde. Dertil kommer, at nogle 
principper kan være forbundet med stærkt begrænsede handlemu-
ligheder for dagtilbudslederen, andre kan være fagligt uforsvarlige. 
Det er dagtilbudslederens ansvar og kompetence at sørge for, at 
dagtilbudsbestyrelsen ikke træffer beslutninger, som ikke er i over-

ensstemmelse med Byrådsbeslutninger eller er fagligt uforsvarlige.

TOMMELFINGERREGEL FOR ET PRINCIP: 

Dagtilbudsbestyrelsen beslutter retningen – hvad – dagtilbuds- 
lederen beslutter sammen med personalet metoden – hvordan. 

I dagtilbudsbestyrelsen har du mulighed for at drøfte og træffe 
beslutning om den pædagogiske retning i dit barns dagtilbud lige 
fra den daglige sukkerpolitik til overordnet pædagogisk fokus. 
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TO PRINCIPPER

Dagtilbuddet skal tilbyde børnene aktiviteter, som fortrinsvis skal foregå 
udendørs, og som fremmer bevidstheden om at passe på naturen

Børnene skal tilbydes aktiviteter som styrker deres motoriske udvikling 

FASTSÆTTELSE AF PRINCIPPER FOR ANVENDELSEN 
AF DAGTILBUDDETS SAMLEDE BUDGETRAMME 

Budgettet og dagtilbuddets økonomi fylder meget i besty-
relsesarbejdet. Det er via budgettet, at den overordnede 
prioritering af dagtilbuddets ressourcer sker – og dermed 
også her dagtilbuddets pædagogiske værdier bliver prio-
riteret. 

Bestyrelsen fastlægger principperne for budgetrammens 
anvendelse, mens ledelsen udmønter de af bestyrelsens 
fastlagte principper i den daglige ledelse og drift af institu-
tionen. Bestyrelsen kan f.eks. vedtage, naturoplevelser skal 
vægtes som et princip for anvendelsen af budgettet. Ledel-
sen træffer beslutning om, hvordan arbejdet med at give 
børnene naturoplevelser indarbejdes i den daglige praksis. 

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at holde sig for øje, 
at man kan prioritere retningen, men ikke handlingen. 
Det vil sige, at de budgetmæssige prioriteringer, dagtil-
budsbestyrelsen foretager, skal efterlade plads til handling 
for dagtilbudslederen. 
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FROKOSTMÅLTIDET
Alle børn i kommunens dagtilbudsafdelinger bliver tilbudt et 
fælles frokostmåltid. Hvert andet år har forældrene mulighed 
for at fravælge dette tilbud. 

Fravalget afgøres ved afstemning blandt forældrene i de enkel-
te afdelinger.

Forældrerådet har sammen med bestyrelsen en vigtig rolle i for-
hold til oplysning af forældre om frokostmåltidet og procedurer 
i forbindelse med afstemningen.

I forbindelse med frokostmåltidet har dagtilbudsbestyrelsen 
mulighed for at fastsætte principper for det fælles frokostmål-
tid f.eks. at måltidet skal fungere som pædagogisk aktivitet i 
dagtilbuddet.



EKSEMPEL PÅ PRINCIP SOM UDFORDRER 
DAGTILBUDSLEDEREN 

Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip 
om, at musiske aktiviteter skal prioriteres højt 
i det pædagogiske arbejde.

Dagtilbudslederen er i den situation, at ingen 
af medarbejderne har kvalifikationer eller 
interesse for musiske aktiviteter. Selvom prin-
cippet kan efterleves på en række måder, kan 
dagtilbudslederen være i en situation, hvor 
det kan være vanskeligt at efterleve princip-
pet i dagligdagen. I denne situation skal dag-
tilbudslederen også være imødekommende i 
forhold til at efterleve dagtilbudsbestyrelsens 
princip, f.eks. ved nyansættelse at rekruttere 
medarbejdere med interesse for musiske akti-
viteter eller sende medarbejderne på kurser i 
forhold til musiske aktiviteter.

EKSEMPLER, HVOR BESTYRELSEN KOMMER IND OVER DAGTILBUDS- 
LEDERENS KOMPETENCEOMRÅDE I FORHOLD TIL OVENSTÅENDE EKSEMPEL  
OM MUSISKE AKTIVITETER:

Personalet fra Blå Stue skal på kursus i musik
(Bestyrelsen kan ikke beslutte, hvem der skal på hvilke kurser og hvornår)

Hver dag skal der være sang- og musikaktiviteter på tværs af stuerne
(Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal være bestemte aktiviteter hver dag)

Grøn stue får bevilliget 1.350 kr. til en guitar
(Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der skal indkøbes en bestemt vare)



DETTE PRINCIP KAN DAGTILBUDSLEDEREN BLANDT 
ANDET EFTERLEVE PÅ FØLGENDE MÅDER:

ved ledige stillinger ansættes der i højere grad uudannet 
personale frem for pædagogisk uddannet  
personale

en større del af budgettet bruges på løn frem for øvrig 
drift, f.eks. materialer til pædagogiske aktiviteter

der findes andre løsninger for at få mere personale, 
f.eks. praktikanter og militærnægtere

Dagtilbudsbestyrelsen har fastsat et princip om, at dagtil-
buddets budget udmøntes på en sådan måde, at der skal 
frigøres så mange personaletimer til børnene som muligt.

Dagtilbudslederen kan være af den opfattelse, at pæ-
dagogisk uddannet personale er de bedste i den direk-
te kontakt med børnene, hvorved der er mulighed for 
en konflikt med dagtilbudsbestyrelsen. 

I denne situation skal dagtilbudslederen imidlertid 
være imødekommende i forhold til at efterleve dag-
tilbudsbestyrelsens principper og sikre, at princippet 
bliver udmøntet på en måde, som dagtilbudslederen 
kan stå inde for fagligt, f.eks. ved en større del af bud-
gettet bliver brugt på løn frem for øvrigt drift. I si-
tuationer, hvor der er mulighed for konflikt mellem 
dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudslederen, skal dag-
tilbudslederen være særlig opmærksom på at orien-
tere dagtilbudsbestyrelsen om, hvordan principperne 
bliver efterlevet i dagtilbuddet.

EKSEMPEL PÅ ET PRINCIP, DER GIVER DAGTILBUDSLEDEREN RELATIVT FÅ HANDLEMULIGHEDER 
OG SAMTIDIG UDTRYKKER FORSKELLIGE INTERESSER HOS DAGTILBUDSBESTYRELSEN OG DAGTIL-
BUDSLEDERE OG MEDARBEJDERNE.
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AT PÅSE UDMØNTNING AF BUDGET OG PÅTEGNE  
REGNSKAB

I kraft af dagtilbudsbestyrelsen kompetence i forhold til at kunne 
prioritere anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme skal dagtil-
budsbestyrelsen også holdes orienteret om den praktiske udmønt-
ning af disse principper. Budgettet og regnskabet skal afspejle 
bestyrelsens prioriteringer. Dagtilbudsbestyrelsen skal i forlængelse 
heraf påtegne dagtilbuddets regnskab. 

Det er dagtilbudslederens ansvar, at det fremstår klart for dag-
tilbudsbestyrelsen, hvad de forskellige budgetposter dækker, og 
hvilke prioriteringer de afspejler. Det er ligeledes dagtilbudslede-
rens ansvar, at dagtilbudsbestyrelsen har mulighed for at handle i 
forhold til budgettet i tilfælde, hvor en omprioritering af budgettet 
kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor være en fordel, at bud-
gettet er på dagsordenen ved hvert bestyrelsesmøde. På den måde 
får du som bestyrelsesmedlem bedst mulighed for at yde den ind-
flydelse, du er berettiget til i Styrelsesvedtægten. 

LUKKEDAGE
Dagtilbudsbestyrelsen kan på baggrund af en indstilling fra 
dagtilbudslederen træffe beslutning om lukkedage i det enkelte 

dagtilbud. Det enkelte dagtilbud afgør selv det konkrete antal 
lukkedage. 

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtil-
bud holdes helt eller delvist lukket. 

Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene 
er lavt. Det vil sige på dage, hvor mange forældre og børn alligevel 
holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. 

Der skal tilbydes alternativ pasning på lukkedage. Som hovedregel 
skal det altid være muligt for et barn at blive passet inden for det 
dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. 

PÅTEGNING AF DOKUMENTER 
Dagtilbudsbestyrelsen skal i nogle tilfælde påtegne (underskrive) 
bestemte skrivelser til forvaltningen, byrådet og andre myndighe-
der. Det kan for eksempel være ansøgninger, udtalelser, hørings-
svar og generelle klager. Derimod er administrative meddelelser og 
skrivelser vedrørende enkeltpersoner undtaget. 

Bestyrelsen kan beslutte, at f.eks. formanden og/eller næstfor-
manden i nogle eller alle tilfælde er bemyndiget til at påtegne på 
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vegne af bestyrelsen. Dette skal i så fald fremgå af forretningsor-
denen eller af referat fra et bestyrelsesmøde.

TILSYN MED DAGTILBUDDET 
Dagtilbudsbestyrelsen har ikke den formelle tilsynsforpligtelse med 
dagtilbuddet, jf. § 16, stk. 3 i Dagtilbudsloven. Ansvaret for det 
formelle tilsyn med de kommunale dagtilbud ligger hos forvaltnin-
gen i Børn og Unge.

Dagtilbudsbestyrelsen har imidlertid ret til på eget initiativ at tage 
ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed op til de-
bat. Dagtilbudsbestyrelsen kan bede om en redegørelse fra dag-
tilbudslederen om et bestemt forhold eller en bestemt sag, som 
dagtilbudsbestyrelsen ønsker at drøfte. Herefter kan dagtilbuds-
bestyrelsen enten tage dagtilbudslederens redegørelse til efterret-
ning, eller den kan vælge at ændre principperne for dagtilbuddets 
arbejde på det pågældende område. 

Klager over forhold i dagtilbuddet kan drøftes i dagtilbudsbesty-
relsen. Dagtilbudsbestyrelsen kan, hvis den ønsker det, komme 
med en indstilling til klagen. Det er imidlertid ikke bestyrelsens 
opgave at tage konkrete beslutninger som følge af klagen. Dag-

tilbudslederen træffer beslutning i klagesager, men har pligt til at 
orientere dagtilbudsbestyrelsen om, hvad han eller hun agter at 
foretage sig i sagen og hvorfor. 

Klager, der inddrager enkeltpersoner (medarbejdere, forældre eller 
børn), er omfattet af reglerne om tavshedspligt (se afsnittet om 
tavshedspligt i kapitel 5 i Vejledningen til arbejde i bestyrelse og 
forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune). Sådanne sager skal 
behandles med overordentlig stor fortrolighed.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke skaffe sig fortrolige oplysnin-
ger, der ikke har betydning for varetagelsen af bestyrelsens 
opgaver, jf. forvaltningslovens § 32.

 

INDSTILLING OM ANSÆTTELSE AF PERSONALE
Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret samt ret til at deltage ved 
ansættelsen af lederen af kommunale dagtilbud. 

Dagtilbudsloven fastlægger, at dagtilbudsbestyrelsen har ind-
stillingsret samt ret til at være repræsenteret i ansættelsesud-
valget ved ansættelse af dagtilbudslederen. 
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Dagtilbudslederen ansættes af områdechefen for det område, 
som dagtilbuddet ligger i efter indstilling fra et ansættelsesud-
valg bestående af repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen, 
medarbejderne og Børn og Unge. Dagtilbudsbestyrelsen skal 
være repræsenteret i ansættelsesudvalget, da det er fastlagt i 
dagtilbudsloven, at dagtilbudsbestyrelsen både har indstillingsret 
og har ret til at deltage ved ansættelsessamtaler ved ansættelse 
af dagtilbudslederen.

Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af perso-
nale i kommunale dagtilbud og dagpleje. 

Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af 
medarbejdere. 

De øvrige medarbejdere ansættes af dagtilbudslederen, hvor dag-
tilbudsbestyrelsen har indstillingsret. Det er ikke et lovkrav, at dag-
tilbudsbestyrelsen deltager i ansættelsessamtalerne ved ansættelse 
af pædagogiske ledere og medarbejdere, men især i forhold til de 
pædagogiske ledere kan repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen 
med fordel deltage ved ansættelsessamtalerne.

Det gælder ved ansættelse af såvel leder som øvrige medarbejde-
re, at ansættelsesudvalgets indstilling alene er vejledende.
Dagtilbudsbestyrelsen træffer (inden for lovgivningens og styrelses-
vedtægtens rammer) beslutning om, hvordan ansættelsesprocedu-
ren konkret udformes i dagtilbuddet. Typisk vil man nedsætte et 
ansættelsesudvalg bestående af forældre- og medarbejderrepræ-
sentanter, som deltager ved ansættelsessamtalerne. 

Dagtilbudsbestyrelsen kan vælge at delegere sin indstillingsret til 
forældrerådene for så vidt angår ansættelse af medarbejdere i de 
enkelte afdelinger, for i videst muligt omfang at inddrage de for-
ældre, som den pågældende medarbejder vil blive knyttet tættest 
til efter ansættelsen.

Dagtilbudsbestyrelsen kan delegere indstillingsretten til an-
sættelse af medarbejdere til forældrerådet i den pågældende 
afdeling.

Dagtilbudsbestyrelsen skal ikke inddrages i afskedigelsessager, 
men vil altid af egen drift kunne tage spørgsmål om en afskedigel-
se op (se afsnittet ovenfor om ”at føre tilsyn med dagtilbuddet”)
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En fordel ved de store organi-
sationer er, at vi får samlet en 
stor mangfoldighed af børn 
og forældregrupper på tværs 
af afdelingerne i et dagtilbud. 
Jeg synes, en vigtig opgave 
for bestyrelsen er at sætte  
fokus på den mangfoldighed 
og finde en måde at udnytte 
de ressourcer, der ligger der.

I den bestyrelse jeg sidder i, har vi talt meget om forældresamarbejde, både på 

forældre-pædagogniveau, men også på et mere overordnet niveau i forhold til, 

hvilken betydning et godt forældresamarbejde har for den enkelte institution 

og dermed også for hele dagtilbuddet. I den forbindelse har vi snakket om, at 

både forældre og personale har et fælles ansvar for, at børnene trives, og hvor 

er det, vi som dagtilbud ønsker ”at være” i forhold til forældresamarbejdet og 

i den sammenhæng hvilke værdier er vigtige. For mig har det givet rigtig god 

mening at diskutere og få forskellige perspektiver på, som så jeg har kunnet 

bidrage med i mit forældreråd og omvendt fra forældreråd til bestyrelse.

Citat fra bestyrelsesmedlem

Citat fra pædagogisk leder



Dagtilbudslederforeningen (DTLÅ) er en sammenslutning af alle de kommunale dagtilbudsledere i Aarhus. Foreningens formål 
er at repræsentere dagtilbudslederne, skabe netværk mellem dagtilbudslederne og være med til at udvikle dagtilbuddene i Aarhus 
Kommune.  

Århus Forældre Organisation (ÅFO – tidligere Forældrenævnet) er en lokal interesseorganisation for forældre med børn i dagtil-
bud, dagpleje og SFO’er i Aarhus. Der betales kontingent for medlemskab af ÅFO. ÅFO arbejder for gode vilkår for børn i institutio-
ner og har altid fokus på det gode forældre samarbejde og forældre medbestemmelse.  

Børn og Unge i Aarhus Kommune har det overordnede ansvar for driften af alle kommunens dagtilbud, skoler, fritidstilbud, spe-
cialskoler samt sundheds- og tandplejen. Det betyder, at Børn og Unge tager hånd om cirka 64.000 børn og unge, heraf er cirka 
18.000 indskrevet i et dagtilbud eller dagplejen. 

Læse mere på www.dtlaa.dk

Læs mere på www.aafo.dk

Læs mere på www.aarhus.dk/bu

Pjecen er et resultat af et samarbejde mellem Dagtilbudslederforeningen i  
Aarhus, Århus Forældre Organisation og Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Du kan finde yderligere information om arbejdet i dagtilbudsbestyrelser 
og forældreråd i – Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i 
dagtilbud i Aarhus Kommune. 

Du kan også altid henvende dig til din dagtilbudsleder eller den pædagogi-
ske leder i din institution, hvis du har spørgsmål. 


