Retningslinjer for arbejdet i FORÆLDRERÅDET ved Rabu

1 Formål
Forældrerådets formål er at repræsentere børns, unges og forældres interesser og medvirke til en
løbende dialog om hverdagen på Rabu.

2 Forældrerådets arbejde
Forældrerådet har normalt udtaleret i spørgsmål vedrørende institutionen, herunder retningslinjer for det
pædagogiske arbejde og væsentlige ændringer i institutionens funktion.
Forældrerådet kan tage ethvert spørgsmål om institutionens drift op til drøftelse.
Forældrerådet har ingen direkte indflydelse på konkrete forhold f.eks. indenfor personaleadministration.
Forældrerådets evt. udtalelser vedlægges sagens fremstilling for relevante forvaltninger f.eks. Børn og
Familie og Økonomiforvaltningen.
Forældrerådet orienteres løbende om Rabu´s budget og om senest afsluttede regnskab.
Rådets medlemmer har aftalt, at reglerne om tavshedspligt er gældende.

3 Rådets sammensætning
Forældrerådet skal have mindst 3 og max 6 medlemmer. Alle afdelinger skal være repræsenterede med
mindst èt medlem. De vælges af og blandt de forældre, som har børn og unge indskrevet på Rabu på
valgtidspunktet.
Valgbare er forældremyndighedsindehaverne eller, ved disses accept, andre med tilknytning til
barnet/den unge – f.eks. plejeforældre.
På forældrerådets møder deltager Rabu's forstander og én repræsentant for de ansatte medarbejdere fra
hver afdeling – udpeget af den pågældende afdelingsleder. Forstanderen og samtlige
medarbejderrepræsentanter har ingen stemmeret på disse møder.

4 Valg
For hvert barn/hver ung kan opstille èn valgbar repræsentant til forældrerådsvalget. Der kan for hvert
barn/ung afgives 1 stemme. Udover medlemmerne vælges en personlig suppleant for hvert medlem.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Der vælges mindst 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver afdeling. De kandidater, der har fået flest
stemmer er valgt som afdelingens repræsentant. Der kan højst være 2 repræsentanter fra hver afdeling.
Suppleanter vælges selvstændigt.
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Valget foretages på et forældremøde senest inden udgangen af oktober måned og gælder for 2 år af
gangen gældende fra 1. januar.
Genvalg kan finde sted.
Bøge Allé 1 og 5 er på valg i lige år.
Bøge Allé 7-9 er på valg i ulige år.
Gammelby

Strandvej 2 er på valg i lige år.

5 Konstituering
På førstkommende forældrerådsmøde efter forældrerådsvalget konstituerer rådet sig med formand,
næstformand og sekretær. Rabu’s forstander indkalder forældrerådet til det konstituerende møde. Rådet
fastsætter selv sine retningslinjer.
Sekretæren udfærdiger og udsender referat fra forældrerådsmøderne. Øvrig sekretærbistand fra Rabu
efter evne.

6 Udtræden
Medlemmerne udtræder af forældrerådet når deres barn/ung udskrives af Rabu. Suppleanten indtræder i
stedet. Undtagelsesvis kan et medlem fortsætte valgperioden ud.
Såfremt barnet flytter afdeling, kan forældrerepræsentanten fortsætte valgperioden ud for den afdeling
de er valgt indenfor.

7 Mødevirksomhed
Mindst 4 gange årligt indkalder Rabu´s forstander eller forældrerådets formand til
forældrerådsmøde og dette afholdes på Rabu.
Et flertal af forældrerådets medlemmer kan begære rådet indkaldt til møde ved indgivelse af skriftlig
motiveret anmodning til formanden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage fra begæringens
fremsættelse. Mødeindkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.
Sekretæren for forældrerådet skriver referat af forældrerådsmøderne.
Dagsorden og referat er tilgængelige for forældremyndighedsindehaverne, personale, ledelse og
kommune.
Ændringer i retningslinjer for samarbejdet:
Forældrerådet vedtager eventuelle ændringer i retningslinjerne med almindeligt stemmeflertal.
Vedtaget på forældrerådsmødet d. 19. august 2008

