
DOP 5 

 

REGLER FOR DET BØRNEHAVEPÆDAGOGISKE RÅD 

VED 

DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG 

§ 1 

Som rådgivende organ for skoledirektionen dannes et børnehavepædagogisk råd. 

Rådet sammensættes af 

a) 1 børnehaveleder for børnehaver med 1 gruppe valgt af og blandt lederne for disse 

børnehaver 

 2 børnehaveledere for børnehaver med 2 grupper valgt af og blandt lederne for disse 

børnehaver 

 1 børnehaveleder for børnehaver med 3 grupper valgt af og blandt lederne for disse 

børnehaver 

b) 6 børnehavepædagoger valgt af og blandt børnehaveassistenter og stedfortrædere i 

Skoleforeningens 6 valgområder 

c) 2 børnehavemedhjælpere valgt af og blandt børnehavemedhjælperne 

d) 1 repræsentant for Skolepsykologisk Kontor 

e) repræsentanter for skoledirektionen 

(Stk. 2) De under a), b) og c) nævnte repræsentanter vælges for to skoleår ad gangen. 

Børnehaveledernes repræsentanter vælges ved et børnehaveledermøde. Repræsentanterne for 

børnehaveassistenter og stedfortrædere vælges ved et regionalt møde for det pædagogiske 

personale. Repræsentanterne for børnehavemedhjælperne vælges ved et møde for børnehave-

medhjælperne. Skoledirektionen indkalder til disse møder i perioden mellem påskeferien og 

sommerferien i valgåret. 

(Stk. 3) Rådets medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. 

(Stk. 4) Rådet skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skoledirektionen/Sty-

relsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for 

børnehavearbejdet. Rådets udtalelser fremsendes gennem skoledirektøren. 

§ 2 
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Skoledirektøren eller børnehaveinspektøren leder rådets møder. 

§ 3 

Det børnehavepædagogiske råd holder møde, når det ønskes af skoledirektøren eller 

børnehaveinspektøren. Skoledirektøren har altid ret til at få punkter optaget på dagsordenen.  

(Stk. 2) 3 af rådets medlemmer kan altid forlange rådet indkaldt til møde med angivelse af 

punkter til dagsordenen. 

§ 4 

Rådets møder holdes som regel uden for børnehavernes åbningstid. 

(Stk. 2) Mødelederen fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt 

fastsætter dagsordenen. 

§ 5 

Mødelederen foranlediger, at der føres protokol over rådets møder. Mindretal kan forlange 

deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Rådets 

protokol underskrives af mødelederen. 

§ 6 

Reglerne træder i kraft pr. 1. august 1995. 

§ 7 

Overgangsbestemmelser 

Valgene i henhold til § 1, stk. 2 gennemføres i 1995 i begyndelsen af det nye skoleår. 

 

Bemærkninger: 

Arbejdet i det børnehavepædagogiske råd skal ses i sammenhæng med, at skoledirektionen 

mindst en gang om året indkalder børnehavernes pædagogiske personale til regionale møder i 

valgkredsene. Her giver skoledirektionen en beretning om overordnede pædagogiske, sociale 

og økonomiske forhold. Møderne skal tjene som forum for drøftelse af pædagogiske emner og 

for gensidig orientering og meningsudveksling mellem ledelse og medarbejdere. 

 

Vedtaget af Skoleforeningens styrelse den 15. juni 1995 

Sign. Janne Marcussen 
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REGLER FOR DAGTILBUDSRÅDET 

 

Som rådgivende organ for direktionen dannes et Dagtilbudsråd. 

Rådet sammensættes af 

a) 1 dagtilbudsleder for dagtilbuddene i Flensborg by valgt af og blandt lederne for disse 

dagtilbud 

 2 dagtilbudsledere for dagtilbuddene i kredsen Slesvig-Flensborg valgt af og blandt 

lederne for disse dagtilbud 

 1 dagtilbudsleder for dagtilbuddene i Nordfrisland valgt af og blandt lederne for disse 

dagtilbud 

 

1 dagtilbudsleder for dagtilbuddene i kredsen Rendsborg-Egernførde valgt af og bandt 

lederne for disse dagtilbud 

b) 9 pædagoger valgt af og blandt pædagoger i Skoleforeningens 9 fællesskoledistrikter 

c) 3 pædagogmedhjælpere valgt af og blandt pædagogmedhjælperene 

d) 1 repræsentant for PPR 

e) repræsentanter for direktionen 

(Stk. 2) De under a), b) og c) nævnte repræsentanter vælges for to skoleår ad gangen. 

Dagtilbudsledernes repræsentanter vælges ved et ledermøde. Repræsentanterne for 

pædagoger vælges ved et pædagogmøde. Repræsentanterne for pædagogmedhjælperne 

vælges ved et regionalt møde for pædagogmedhjælperne. Direktionen indkalder til disse 

møder i perioden mellem august til november i valgåret. 

(Stk. 3) Rådets medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. 

(Stk. 4) Rådet skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af direktionen/styrelsen. 

Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for det pædagogiske 

arbejde. Rådets udtalelser fremsendes gennem direktøren. 

§ 2 

Direktøren eller dagtilbudschefen leder rådets møder. 
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§ 3 

Dagtilbudsrådet holder møde, når det ønskes af direktøren eller dagtilbudschefen. 

Direktøren har altid ret til at få punkter optaget på dagsordenen.  

(Stk. 2) 3 af rådets medlemmer kan altid forlange rådet indkaldt til møde med angivelse af 

punkter til dagsordenen. 

§ 4 

Rådets møder holdes som regel uden for dagtilbuddenes åbningstid. 

(Stk. 2) Mødelederen fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt 

fastsætter dagsordenen. 

§ 5 

Mødelederen foranlediger, at der føres protokol over rådets møder. Mindretal kan forlange 

deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Rådets 

protokol underskrives af mødelederen. 

§ 6 

Reglerne træder i kraft pr. 1. august 1995. 

§ 7 

Overgangsbestemmelser 

Valgene i henhold til § 1, stk. 2 gennemføres i 1995 i begyndelsen af det nye skoleår. 

(afsnittet ”Bemærkninger” bortfalder, fordi direktionsberetningerne i dag afholdes via årlige 

medarbejdermøder.) 

 

Vedtaget af Skoleforeningens styrelse den 15. juni 1995 

Sign. Janne Marcussen 
 
 
Revideret udgave 2016 

 


