
På vegne af 
Forældrebestyrelsen 
Jelling Børnegård 
VELKOMMEN 
 
 
Velkommen til Jelling Børnegård 
 
Vi i forældrebestyrelsen vil gerne byde jer og jeres barn velkommen til Jelling Børnegård. Med denne folder vil 
vi give Jer et indblik i vores arbejde.  
 
Hovedformål: 
 
Vores fornemste opgave består i, gennem gensidig dialog med forældre, personale og ledelse, at medvirke til 
at skabe den bedst mulige daginstitution for vores børn, forældre og personale. ”Det gode børneliv” på Jelling 
Børnegård kendetegnes bl.a. ved et forpligtende forældresamarbejde med børnene i centrum. 
 
Forældrefællesskaber: 
 
I forældrebestyrelsen arbejder vi på fortsat på at styrke forældrefællesskabet. Det gør vi af hensyn til vores 
børns trivsel, men også for at styrke følelsen af, at vi alle sammen – små som store – hører til på Jelling 
Børnegård. Som forældre er vi rollemodeller og styrker vores børns sociale læring ved aktivt at tage del i at 
skabe positive relationer mellem børn og voksne på kryds og tværs i institutionen. Vi opfordrer derfor alle 
forældre til at byde ind i forældrefællesskabet: 
 

 generel god tone 
 at hilse på hinanden ved aflevering og afhentning 
 at byde nye forældre og børn velkomne 
 at deltage aktivt i de sociale arrangementer og her bruge lidt krudt på – udover at hygge med de 

velkendte forældre – at invitere nye med i samtalen og legen 
 

Engagement, tillid og positive relationer er hjørnestenen i vores fælles sociale kapital på Jelling Børnegård – 
og i mødet med nye mennesker, spirer nye venskaber og gode oplevelser for både små og store. 
 
Hvad laver vi? 
 
Det er forældrebestyrelsens opgave at udarbejde principper for Jelling Børnegård indenfor de mål og rammer, 
som byrådet har fastsat. Som medlem af forældrebestyrelsen har du således mulighed for at få et 
øget indblik i og indflydelse på børnenes dagligdag i daginstitutionen. Vi drøfter og er med til at træffe 
beslutninger på mange forskellige områder, såsom: 
 

 Principper for de økonomiske rammer 
 Principper for de pædagogiske aktiviteter i institutionen 
 Samarbejdet mellem forældre og personale 
 Dialogen mellem forældrebestyrelsen og samtlige forældre 



 Ansættelse af fast personale 
 Kostpolitik 
 De fysiske rammer 

 
Forældrebestyrelsen er også med til at planlægge forskellige arrangementer. Her kan bl.a. nævnes: 
 

 Kaffe på kanden (ca. fem gange årligt): Repræsentanter fra 
 forældrebestyrelsen er vært ved en kop kaffe i forbindelse med afhentning 
 af børn. Som oftest er der et tema for dagen som drøftes med de øvrige 
 forældre. 
 Valgaften: En hyggelig aften i april/maj med nogle faglige indspark, 
 årsberetning og valg af forældrerepræsentanter. 
 Legepladsaften: Legepladsen vedligeholdes og fornyes, samtidig er der 
 mulighed for hyggeligt samvær med de andre børn og forældre. 
 Sommerfest: Hyggelig aften med aktiviteter/underholdning samt fællesspisning med medbragt mad og 

drikke, igen med mulighed for hyggeligt samvær med de andre børn og forældre. 
 Julefest: Vi danser om juletræet og hygger os med gløgg, saft og 

æbleskiver. 

Hvem sidder i forældrebestyrelen? 
 
Forældrebestyrelsen på Jelling Børnegård består af fem forældrerepræsentanter, to forældresuppleanter, en 
medarbejderrepræsentant samt souschef og leder.  
Forældrerepræsentanterne samt suppleanterne er valgt af de øvrige forældre på Jelling Børnegård for en toårig 
periode, suppleanterne for et år.  
Medarbejderrepræsentanten er valgt af personalegruppen på Jelling Børnegård. 
Formanden og næstformanden vælges blandt forældrerepræsentanterne på det første møde efter 
forældrebestyrelsesvalget.  
 
Hvad skal man kunne for at sidde i forældrebestyrelsen? 
 
Det kræver ingen bestemte kompetencer at sidde i forældrebestyrelsen; blot lyst og interesse i, at være med til 
at præge de overordnede mål og principper for Jelling Børnegård.  
Alle medlemmer har frivilligt ønsket at deltage i bestyrelsen, og man kan således ikke vælges mod sin vilje. 
 
Hvor meget tid bruger vi på bestyrelsesarbejdet? 
 
Vi afholder bestyrelsesmøder 5 gange årligt, derudover er forældrebestyrelsen på skift deltagende i Kaffe på 
kanden samt med til at planlægge og afholde de forskellige planlagte arrangementer i løbet af året. 
 
1 
Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen til? 
 
Som forældrebestyrelsesmedlemmer repræsenterer vi alle forældre på Jelling Børnegård.  
Vi er ikke kun valgt til at varetage egne interesser, og alle forældre er derfor meget velkomne til at henvende 
sig til bestyrelsen med gode idéer, ris og ros, som vi kan drøfte på bestyrelsesmøderne.  
Forældrebestyrelsen har IKKE indflydelse på personsager. Konkrete børn og personaleanliggender drøftes 
således ikke, og der henvises til Jelling Børnegårds leder, som altid står til rådighed for en dialog. 



Tavshedspligt: Nuværende samt tidligere medlemmer af forældrebestyrelsen er omfattet af tavshedspligt jf. 
den offentlige forvaltning af tavshedspligten. 
 
Hvis du/I har spørgsmål til forældrebestyrelsen, er du/I altid mere end velkomne til at tage kontakt til os. 
 
Med venlig hilsen 
Forældrebestyrelsen 
på Jelling Børnegård 
 
 
Gensidig ærlighed, åbenhed og respekt i samarbejdet 
2. Dialog, der tilgodeser barnets trivsel og udvikling 
3. Gensidigt højt informationsniveau 
4. Tydelige forventningsafstemninger undervejs 


