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VEDTÆGTER 

for den selvejende daginstitution 

 

STÆREBO 

 

 

 

 

  

               Institutionens navn og hjemsted 

§  1         Den selvejende institutions navn er STÆREBO. 

Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune.  

Institutionen har to afdelinger. Den integrerede idrætsinstitution Stærevænget og Tagensbo 

børnehave 

             

§ 2          Ejendomsforhold 

Institutionens 2 afdelinger drives fra lejede lokaler, p.t. fra adressen Stærevej 62, 2400 

København N.V. og Landsdommervej 35, 2400 København NV. 

                

§ 3 Institutionens formål  

Institutionens formål er daginstitutionsdrift i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud 

m.v. til børn og unge, jfr. lovens § 19 stk. 3.  

 

Stk. 2 Institutionens formål udføres med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer for 

børn i dagtilbud. Formålet med institutionens pædagogiske arbejde er , med udgangspunkt 

i Københavns kommunes værdigrundlag : respekt – ligeværdighed – dialog – tillid, at 

arbejde på en fælles kultur mellem afdelingerne, Idrætsinstitutionen Stærevænget der har 

fokus på krop og bevægelse og afdelingen Tagensbo børnehave der har fokus på det 

æstetiske læringsmiljø.  

 

Stk. 3 Institutionens formue er henlagt til formålet. 

 

 

§ 4 Institutionens ledelsesforhold 

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der inden for lovgivningen og de 

af Kommunen fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen 

ansætter en institutionsleder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige 

pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen 

udarbejder stillingsbeskrivelse for institutionslederen. 

 

  

Bestyrelsen 

 

§ 5 Bestyrelsen består af 9 medlemmer.  

 7 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen, således at der fortrinsvis vælges 4 

repræsentanter fra afdeling Stærevænget og 3 fra afdeling Tagensbo. 

To medlemmer vælges af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, således at der 

fortrinsvis vælges ét medlem fra hver afdeling. 
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Institutionslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret som sekretær for 

bestyrelsen. 

 

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Den kandidat, der får flest stemmer er 

valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages der omvalg imellem de kandidater, der har fået 

lige mange stemmer indtil en kandidat har samlet flertal.  

 

Stk.2  Forældrerepræsentanterne vælges for 2-årige perioder på ét forældremøde som afholdes 

inden udgangen af oktober måned. Valget skal ske på et forældremøde der afholdes for de 

to afdelinger under ét. I lige år vælges 4 forældrerepræsentanter til bestyrelsen for en 2årig 

periode og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter for en 2årig periode.  

Ved hvert valg vælges så vidt muligt det samme antal suppleanter, som der vælges 

bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge og for den samme 

periode som bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Stk. 3 Ved valget til den første bestyrelse vælges 4 forældrerepræsentanter for en 2årig periode 

og 3 forældre for en 1årig periode.  

Repræsentanter, der ved det første valg, der afholdes inden udgangen af januar, er valgt for 

1 år, er på valg næste gang i oktober 2013. Repræsentanter, der er valgt for 2 år, er på valg 

i oktober 2014 

 

Stk. 4 Forældre med børn i børnehaven er valgbare som forældrerepræsentanter i bestyrelsen. 

Ved afstemningen kan der afgives én stemme pr. indskrevet barn i børnehaven. Der kan 

alene vælges én forældrerepræsentant for hver barnefamilie. Forældre er valgbare og kan 

afgive stemme ved valg af forældrerepræsentant i en afdeling hvor pågældende har et barn 

indskrevet. 

 

 Som valgbare forældre anses: 

 

 Forældre der har forældremyndighed over et indskrevet barn,  

 Biologiske forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, men som tilhører 

samme husstand som forældremyndighedsindehaveren 

 Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over 

et barn og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og 

barnet (forudsat af forældremyndighedsindehaveren ikke har fælles 

forældremyndighed med den anden biologiske forælder) 

 Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service. 

 

Stk. 5 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører 

i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder.  

 

Stk. 6 En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det 

tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse. 

Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.  

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Der vælges desuden en 

suppleant. Ved det første medarbejdervalg i januar 2013 er valgperioden frem til oktober 

2014. 
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Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har 

vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig 

klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har 

gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af 

bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke frivilligt vil forlade sit sæde i bestyrelsen, kan de 

øvrige medlemmer træffe afgørelse om, at vedkommende skal forlade sit sæde, hvis 

konsensus kan opnås.  

 

 Bestyrelsens konstitution m.v. 

 

§ 6  Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter nyvalg. Institutionens leder indkalder 

til det konstituerende møde, der finder sted senest tre uger efter nyvalg til bestyrelsen. Der 

vælges en formand og en næstformand af og i blandt bestyrelsens medlemmer.  

 

Stk. 2  Der kan kun træffes beslutninger på vegne bestyrelsen i bestyrelsens møder. Af 

bestyrelsens forretningsorden skal der blandt andet fremgå nærmere om formandens 

kompetencer i det daglige arbejde.  

 

Stk. 3 Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal inden 6 måneder efter valg deltage i et af 

Menighedernes Daginstitutioner tilrettelagt kursus vedrørende opgaver og ansvar for 

bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner. 

 

 

 Bestyrelsesmødet 

 

§ 7  Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. 

 

Stk. 2  Bestyrelsesformanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde, med eller uden personaledeltagelse.  

 

Stk. 3  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. 

 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Stk. 4  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller 

hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst tre medlemmer - indkalder til møde, kan 

tre medlemmer indkalde til møde.   

 

Stk. 5  Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten, ved almindelig 

flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 
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Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem deltager ikke ved behandlingen af sager, hvor pågældende er inhabil. 

Bestyrelsesformanden afgør på grundlag af forvaltningsrettens almindelige kriterier om et 

bestyrelsesmedlem er inhabil. 

 

Stk. 7 Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen forlader altid bestyrelsesmødet under 

behandling af konkrete personalesager. (Dvs. også ved behandling af leders vilkår.) 

 Se endvidere § 10, stk. 2. 

 

Stk. 8 Bestyrelsen kan vælge at holde møder for lukkede døre; det vil sige afholde et møde uden 

deltagelse af andre end bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer. 

  

Stk. 9   Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og 

drift, kræver bestyrelsens tilslutning. 

 

§ 8 Om bestyrelsens opgaver og ansvar 

 

 Bestyrelsen fastsætter principperne for institutionens arbejde og for anvendelsen af 

institutionens budgetramme. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med institutionslederen 

årligt en virksomhedsplan der som minimum indeholder følgende om pædagogik, økonomi, 

forældre og personale: 

 

 Overordnede pædagogiske mål og pædagogiske principper med handlingsplan. 

 Principper for anvendelse af budgetramme / overordnet budget. 

 Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet. 

 Kompetence- og udviklingsplan vedrørende personale. 

 

 Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar. Afskedigelse og ansættelse af personale foretages af 

bestyrelsen efter indstilling fra institutionslederen. Bestyrelsen kan i nærmere aftalt omfang 

delegere kompetence til institutionslederen. 

  

 Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender 

varetages under hensyntagen til institutionens formål og de rammer og regler, der til enhver 

tid gælder for institutionens ledelse og drift i henhold til lovgivningen. 

 

Stk. 2  Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange 

oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som 

helst aflægge besøg på institutionen. 

 

Stk. 3 Bestyrelsen aftaler med lederen nærmere om lederens sekretariatsmæssige betjening af 

bestyrelsen; herunder nærmere om lederens løbende rapportering til bestyrelsen om 

økonomi, personale, pædagogik og forældresamarbejde. 

 

 Referatpligt 

§ 9  Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes et skriftligt referat, der 

tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det 

efterfølgende møde.  

 

 Om tavshedspligt, forvaltningslov, tilsyn m.v. 
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§ 10 Institutionen har indgået driftsoverenskomst med Københavns Kommune og institutionen 

er derfor i forbindelse med udførelse af opgaverne i henhold til dagtilbudsloven en del af 

den offentlige forvaltning i relation til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Det 

betyder blandt andet, at lovgivningens regler om aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt, 

partshøring og begrundelse finder anvendelse i forhold til borgere/forældre og personale. 

 

 

Stk. 2  Efter retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 reguleres tavshedspligten og udvekslingen af 

oplysninger mellem kommunen og den selvejende institution af Forvaltningslovens §§ 27, 

29 og 32. Persondataloven finder anvendelse for institutionens virksomhed. 

 

 Bestyrelsesarbejdet er således i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en 

almindelig tavshedspligt, der fortsætter også efter at bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af 

bestyrelsen.  

 

Stk. 3  Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne 

tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne 

orientering.  

 

Stk. 4  Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved 

deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, den med 

kommunen indgåede driftsoverenskomst samt bestyrelsens eventuelle forretningsorden og 

øvrige i institutionen gældende retningslinier.  

 

Stk. 5 Institutionen er efter Lov om Retssikkerhed på det sociale område forpligtet til at 

samarbejde med Kommunen i forbindelse med dennes udøvelse af den kommunale 

tilsynsforpligtelse, der blandt andet omfatter indholdet og kvaliteten af dagtilbuddet. 

  

             

              Hæftelse og tegningsret 

 

§ 11 Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle 

institutionen påhvilende gældsforpligtelser.  

 

Stk.2  Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse 

med dansk rets almindelige ansvarsregler.   

 

Stk.3  Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst to 

bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær af tre 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Beslutninger der kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen 

 

§ 12 Beslutninger omhandlende lederansættelser skal ske med kvalificeret flertal (7/9). I øvrigt 

sker ansættelse af institutionslederen med forbehold for Kommunens godkendelse.         
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 Ændring af ejendomsforhold, opsigelse- og indgåelse af lejemål kræver kvalificeret flertal. 

 

  Ændring af disse vedtægter samt indgåelse eller ophævelse af driftsoverenskomst med 

Københavns Kommune kræver tilslutning fra bestyrelsen ved kvalificeret flertal (7/9). 

Vedtægten kræver desuden godkendelse af Københavns Kommune. 

 

 I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i 

Københavns Kommune. Kommune. Formålet skal godkendes af Københavns Kommune.  

 

 

 

-000- 

 

 

Denne vedtægt er vedtaget af de to fusionerende institutioners bestyrelser, nemlig af 

bestyrelsen for Den integrerede idrætsinstitution Stærevænget CVR nr. 33529163 og 

bestyrelsen for Tagensbo Menighedsbørnehave, CVR nr. 22840517          

 

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2013. 

 

 

 


