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Velkommen i forældrebestyrelsen og 
institutionsbestyrelsen
 
Kære forælder
 
Tillykke med valget til forældrebestyrelsen eller institutionsbestyrelsen!

I København tror vi på, at det er et fælles ansvar at skabe det gode børneliv. Derfor har vi 
en ambition om, at alle børn, unge og forældre skal have indflydelse på hverdagen, trivsel 
og læring i dagtilbud og skoler. Når I bliver hørt, involverer jer, blander jer og er med til at 
sætte mål og retning for det, der foregår på skoler og institutioner, skaber vi bedre 
løsninger for både børn, pædagogisk personale og forældre. Så tak fordi du har valgt at 
engagere dig i arbejdet i forældrebestyrelsen eller institutionsbestyrelsen.

Dit engagement gør en forskel for børnene

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er en af hjørnestenene i 
et godt institutionsliv. Det gælder både det daglige samarbejde med institutionen om det 
enkelte barn, men også samarbejdet i bestyrelsen, hvor I repræsenterer alle børn og 
forældre. Som forældre kan I her især bidrage med en viden om børne- og forældrelivet, 
der kan være med til at styrke det daglige forældresamarbejde. Når I som forældre 
bidrager og engagerer jer i de vigtige drøftelser om forældresamarbejdet i praksis, er I 
med til at skabe meningsfulde sammenhænge i børnenes liv.

Materiale til inspiration

Som ny repræsentant i en forældre- eller institutionsbestyrelse kan der være meget at 
sætte sig ind i og forholde sig til. Jeg håber, at dette hæfte og dertilhørende 
inspirationsmateriale kan være med til at give et overblik over bestyrelsens rammer og 
opgaver og give jer en god start på arbejdet.

Dialogmøder med politikerne

Hvert år inviterer vi politikere i Børne- og Ungdomsudvalget forældrebestyrelses-
repræsentanterne til dialogmøde, hvor vi drøfter aktuelle emner. I får invitationen fra 
klyngelederen eller institutionslederen. Det er en god mulighed for dialog, så jeg håber, at 
vi ses til næste dialogmøde.

God arbejdslyst i forældrebestyrelsen og forældrerådet.
 

Venlig Hilsen

Jesper Christensen

Børne- og Ungdomsborgmester
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Ny i forældre- eller institutionsbestyrelsen
Med en plads i forældrebestyrelsen eller institutionsbestyrelsen i dit barns dag- eller 
fritidsinstitution har du indflydelse på dit barns hverdag. Her deltager du i drøftelser, og 
er med til at tage beslutninger om for eksempel principper for det pædagogiske 
arbejde og anvendelsen af budgettet. Derved er du sammen med andre forældre, 
medarbejdere og leder med til at sikre rammerne for det gode børneliv.

 
Denne vejledning giver en indføring i rammerne for arbejdet i forældre- og 
institutionsbestyrelser i selvejende dag- og fritidstilbud. Udover vejledningen findes på 
Københavns Kommunes hjemmeside en række inspirationsark, der understøtter 
arbejdet i bestyrelserne. Inspirationsarkene tager afsæt i arbejdet i forældrebestyrelser 
og forældreråd i kommunale klynger, men emnerne er også relevante for 
bestyrelsesarbejdet i selvejende institutioner.

 

Sådan er de overordnede rammer
En selvejende institution er en selvstændig enhed med en bestyrelse, der har 
ansvaret for at drive institutionen økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt.

 
Selvejende institutioner har en driftsoverenskomst med kommunen, og indgår herved 
som en del af kommunens samlede pasningstilbud. Driftsoverenskomsten regulerer 
kommunens og institutionens gensidige forpligtelser. Kommunen har fx pligt til at 
finansiere institutionens drift via det kommunale budget, og institutionen har pligt til at 
leve op til de kommunale krav om pædagogisk kvalitet og økonomisk bæredygtighed.

 
Ved alle selvejende dag- og fritidstilbud skal der vælges en forældre- eller 
institutionsbestyrelse med et flertal af forældre. Bestyrelsen skal både arbejde inden for 
de lovgivningsmæssigt fastsatte rammer i dagtilbudsloven, de kommunalt fastsatte 
rammer og evt. prioriterede indsatser for dag- og fritidstilbud, samt 
driftsoverenskomsten. Den lokale tilrettelæggelse af forældreindflydelsen fremgår i 
øvrigt af den enkelte institutions vedtægt.

 
 
 

RAMMER FOR ARBEJDET I FORÆLDRE- OG INSTITUTIONSBESTYRELSE
 

Rammerne for arbejdet i bestyrelserne er forankret i love og retningslinjer1, der 
afspejler national lovgivning, kommunalt besluttede politikker og principper samt 
lokale vedtægter, herunder:
• Dagtilbudsloven
• Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik
• Københavns Kommunes Inklusionspolitik
• Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud
• Pejlemærker for fritidsinstitutioner og fritidscentre (6-18 år)
• Driftsoverenskomst og institutionens vedtægt

 
 
 

1Den lovmæssige hjemme for forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser er baseret på dagtilbudsloven, 
Lovbekendtgørelse nr. 176 af 25/02/2019 om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. Lov nr. 
554 af 29/05/2018. For dagtilbud gælder §§14-16. For fritidstilbud gælder §§48-50. Herudover reguleres 
bestyrelsesarbejdet af forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og offentlighedsloven. 
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Københavns Kommunes rolle
Københavns Kommune har det overordnede ansvar for kommunens selvejende dag- 
og fritidstilbud og fastsætter rammer og prioriterede indsatser herfor. På det 
selvejende område ligger arbejdsgiverkompetencen og ansvaret for at drive 
institutionen dog hos bestyrelsen og ikke hos kommunen, som det er tilfældet på det 
kommunale område. Rammerne for driften af institutionen er fastlagt i 
driftsoverenskomsten, som er en aftale alle selvejende institutioner har indgået med 
kommunen.

 
Det er også kommunen, der træffer beslutninger om forældrebetaling, anviser børn til 
institutionernes pladser og godkender institutionens vedtægter. Endelig har 
kommunen pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene.

Paraplyorganisationer
En del af de selvejende dag- og fritidstilbud i Københavns Kommune er tilknyttet en 
paraplyorganisation, der i praksis står for eksempelvis regnskab og revision.

 
De forældrebestyrelser, der er etableret i en selvejende institution, som hører under 
en paraplyorganisation, kan være underlagt yderligere regler i organisationsregi, som 
afgør bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen skal som minimum følge de regler, der er 
vedtaget lovgivningsmæssigt.
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Modeller for organisering af selvejende 
institutioner i Københavns Kommune
Selvejende dag- og fritidstilbud er i København organiseret sammen i netværk eller 
klynger. Der er fastsat tre forskellige måder, hvorpå denne organisering kan tage form.

 
 

 
Model A 
Den selvejende 
klynge/fusion

 
Én enhed med én 
driftsoverenskomst

Fælles bestyrelse 

Børne- og ungdoms- 
forvaltningen anbefaler, at 
selvejende klynger lader sig 
inspirere af modellen for 
forældreindflydelse i 
kommunale klynger2 og 
etablerer forældreråd i de 
enkelte enheder for at sikre 
forældrenes indflydelse.

 
Model B 
Forpligtende netværk 
med netværksaftale

 
Flere selvstændige 
enheder, der indgår en 
forpligtende netværks- 
aftale

 
Én bestyrelse pr. enhed

 
Model C 
Netværk med 
partnerskabskontrakt 
mellem institutionerne

 
Flere selvstændige 
enheder, der indgår en 
partnerskabsaftale

 
Én bestyrelse pr. enhed 

 
Der etableres en 
fællesbestyrelse med 
repræsentanter fra de 
enkelte institutioners 
bestyrelse, som varetager 
bestyrelsens kompetencer i 
forhold til de fælles 
driftsopgaver.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Se vejledningen ”Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet – Rammer for arbejdet i 
forældrebestyrelser og forældreråd i kommunale klynger” 
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Forældreindflydelse i selvejende institutioner
Forældre i både kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud er i kraft af 
dagtilbudsloven sikret indflydelse i institutionen ved, at der skal være en bestyrelse 
med et flertal af valgte forældre.

Der er fastsat to modeller for, hvordan forældre med børn i selvejende daginstitutioner 
kan sikres en indflydelse, der som minimum svarer til den, forældre med børn i 
kommunale daginstitutioner har, og som samtidig sikrer respekt for de frivillige 
organisationers idégrundlag i de selvejende daginstitutioner:

• Den enstrengede model - én institutionsbestyrelse med flertal af valgte
forældre

• Den tostrengede model - en særskilt forældrebestyrelse ved siden af
institutionsbestyrelsen

Den enkelte bestyrelse vælger, hvilken model for forældreindflydelse de ønsker i 
institutionen. Det skal fremgå af institutionens vedtægt, om der er valgt den 
enstrengede eller tostrengede model. Den selvejende institution skal til enhver tid 
kunne dokumentere, at forældreindflydelsen er sikret.

Institutionens vedtægt
Den selvejende institutions bestyrelse skal udarbejde en vedtægt for institutionen, 
hvoraf de nærmere rammer for forældrebestyrelsens arbejde er beskrevet. Det er den 
enkelte institutions bestyrelse, der inden for lovens rammer fastlægger, hvilken model 
man ønsker for forældreindflydelsen i institutionen, og dette skal fremgå af vedtægten. 
Vedtægten skal som minimum regulere følgende forhold:

• Hvorvidt der skal være forældreflertal i institutionsbestyrelsen, eller om man vil
opdele bestyrelsen i en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

• Hvordan sammensætningen skal være (herunder skal der tages stilling til
medarbejderrepræsentanter i institutionsbestyrelsen).

• Hvordan bestyrelsen vælges og hvem, der er valgbare, herunder hvordan
eventuelle bestyrelsesmedlemmer som ikke er valgt blandt forældrekredsen
udvælges, hvilket mandat de skal varetage og hvordan deres tillidshverv kan
ophør

• Om medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret
• Om der skal stilles krav om kvalificeret flertal i visse spørgsmål og med hvor

mange stemmers overvægt
• Om visse spørgsmål kræver enighed i bestyrelsen

Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen som fortsat grundlag for 
driftsoverenskomsten med den pågældende institution. Det påhviler kommunen i 
forbindelse med godkendelsen af vedtægten at påse, at vedtægten er i 
overensstemmelse med reglerne på området, herunder at vedtægten sikrer 
forældrene den indflydelse, der er fastsat i loven.
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Den enstrengede model - én bestyrelse

Institutionsbestyrelsens sammensætning
Institutionsbestyrelsen består af et flertal af forældre, som skal vælges af og blandt 
forældre til børn i dag- og fritidstilbuddet. Derudover kan der være repræsentanter fra 
lokalområdet, foreninger eller interesseorganisationer i institutionsbestyrelsen.

Medarbejderne er ikke forpligtet til eller har ret til at være medlem af 
institutionsbestyrelsen. Det er op til den enkelte institution at beslutte, om 
medarbejderne skal være repræsenteret i institutionsbestyrelsen, og hvorvidt de i så 
fald skal have stemmeret. Hvis medarbejderne ikke er repræsenteret i bestyrelsen, 
må der tages stilling til, hvordan medarbejderne på anden måde inddrages i 
institutionsbestyrelsens arbejde blandt andet for at sikre medarbejdernes deltagelse i 
fastlæggelsen af de pædagogiske principper, der har betydning for det pædagogiske 
arbejder i institutionen.

Det skal fremgå af institutionens vedtægt, hvem der skal være repræsenteret i 
institutionsbestyrelsen, hvordan bestyrelsen skal sammensættes, hvem der har 
stemmeret, og hvornår der skal afholdes valg.

Institutionsbestyrelsens kompetencer
I den enstrengede model har den selvejende institutionsbestyrelse følgende 
kompetencer:

• Den overordnede ledelse og arbejdsgiverkompetence
• Overordnet ansvar for økonomien og overholdelse af institutionens budget
• Fastsætter formål og idégrundlag
• Indgår aftale og udarbejder vedtægter
• Råder over ejendom og formue

Institutionsbestyrelsen har således den fulde kompetence til at træffe beslutninger 
indenfor de kommunalt fastsatte rammer og evt. prioriterede indsatser.

Arbejdsgiverkompetencen indebærer, at institutionsbestyrelsen har det overordnede 
ansvar for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale. I praksis vil denne 
kompetence typisk være delegeret til institutionslederen. Ansættelse og afskedigelse 
af leder forestås af bestyrelsen, men skal godkendes af Københavns Kommune.

I institutions vedtægt kan der være fastsat særlige bestemmelser om, at der skal være 
kvalificeret flertal og/eller krav om enstemmighed, når institutionsbestyrelsen træffer 
beslutninger. Det kan være ved større beslutninger i forbindelse med fx 
vedtægtsændringer, ejendom og formuen. Kravet om kvalificeret flertal og 
enstemmighed kan dog ikke stilles ved beslutninger om principper for institutionens 
arbejde og for anvendelsen budgetrammen. Det er områder, der hører under 
forældrebestyrelsens minimumskompetence, og som ikke kan fratages 
forældreflertallet gennem vedtægterne.
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Den tostrengede model – en institutions- 
bestyrelse og en forældrebestyrelse

Den tostrengede model anvendes, hvis der ikke er et flertal af valgte forældre i 
institutionsbestyrelsen. Der bliver hermed to bestyrelser i institutionen – en 
forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse – med hver sin kompetence.

Institutionsbestyrelsens sammensætning og kompetence
Der stilles ikke lovgivningsmæssige krav til sammensætningen af 
institutionsbestyrelsen, når den tostrengede model vælges. Det er 
institutionsbestyrelsen, der gennem vedtægten fastlægger sammensætningen af 
henholdsvis forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen. Samme person, fx en 
forældrerepræsentant, kan være repræsenteret i begge bestyrelser.

Institutionsbestyrelsen i den tostrengede model har de samme kompetencer som 
institutionsbestyrelsen i den enstrengede model, alene begrænset af den 
kompetence, som ligger hos forældrebestyrelsen. Institutionsbestyrelsen har 
således den overordnede kompetence vedrørende institutionen, herunder:

• Den overordnede ledelse og arbejdsgiverkompetence
• Overordnet ansvar for økonomien og overholdelse af institutionens budget
• Fastsætter institutionens formål og idégrundlag (inden for hvilke

forældrebestyrelsen har kompetencen til at fastlægge principperne for
institutionens arbejde)

• Indgår aftale og udarbejder vedtægter
• Råder over ejendom og formue
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Forældrebestyrelsens sammensætning og kompetencer
Forældrebestyrelsen i den tostrengede model består af et flertal af 
forældrerepræsentanter, repræsentanter for medarbejderne samt repræsentanter fra 
institutionsbestyrelsen/organisationen. Der kan også være andre medlemmer af 
bestyrelsen, men der kan ikke ændres ved kravet om, at der skal være et flertal af 
forældre.

I den tostrengede model handler forældrebestyrelsen inden for det formål og 
idegrundlag, der er fastsat i institutionens vedtægt. Forældrebestyrelsen skal dog 
som minimum have den samme kompetence, som forældrebestyrelser i de 
kommunale dag- og fritidstilbud. Forældrebestyrelsens minimumskompetencer er 
derfor:

• Fastsætter principper for det pædagogiske arbejde
• Fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
• Inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den

pædagogiske læreplan
• Orienteres mindst én gang årligt om institutionens tilsynsrapport
• Inddrages i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra

hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
• Inddrages i arbejdet med børnemiljøvurdering
• Fastsætter principper for anvendelsen af budgetrammen
• Har indstillingsret ved ansættelse af leder og personale
• Har ret til deltagelse i samtaler ved lederansættelser

Forældrebestyrelsen kan tildeles yderligere kompetencer af institutionsbestyrelsen, 
hvilket i så fald skal fremgå af institutionens vedtægt.

Bestyrelsens opgaver i forbindelse med det pædagogiske tilsyn

Som en del af det pædagogiske tilsyn, gennemfører den pædagogiske konsulent et årligt 
tilsynsbesøg. Her inviteres bestyrelsen repræsenteret ved formanden og mindst én 
forældrerepræsentant til at deltage i et dialogmøde med konsulenten, institutionslederen og 
en medarbejderrepræsentant. Rollen for bestyrelsesformanden og forældrerepræsentanten 
er at bidrage med et generelt forældreblik på punkterne i den faglige dialog såvel som at 
indgå ved at svare på spørgsmål vedrørende forældreinddragelse generelt.

Herudover har bestyrelsen mulighed for at kommentere på tilsynsrapporten, inden denne 
skal offentliggøres på institutionens hjemmeside (se skabelon i Bilag 1).

Som øverste ansvarlig for institutionens drift og virke har bestyrelsen også ansvaret for, at 
tilsynets anbefalinger og evt. opfølgningsindsatser iværksat af forvaltningen omsættes i 
praksis.
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Ledelsesdelegation
Fælles for begge modeller er, at ansvaret for at varetage den daglige pædagogiske og 
administrative ledelse af institutionen uddelegeres til lederen. Lederen skal sikre, at 
institutionens overordnede strategiske mål føres ud i praksis, kan træffe 
enkeltbeslutninger og står for at udmønte budgettet.

Inhabilitet
Hvis du har særlige personlige eller økonomiske interesser, der kan påvirke din 
beslutning i en sag, kan du erklæres inhabil. Det betyder, at du skal forlade mødet 
under behandlingen af sagen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er inhabil i forhold til en bestemt sag, bør du gøre 
bestyrelsesformanden opmærksom på problemstillingen.

Tavshedspligt
Som repræsentant i en forældre- eller institutionsbestyrelse har man tavshedspligt. 
Det gælder også, når man træder ud af bestyrelserne. Tavshedspligten betyder, at 
man ikke må videregive fortrolige oplysninger og personoplysninger, som man har i 
kraft af sin bestyrelsespost, hverken til familie eller udenforstående. Tavshedspligten 
gælder fx oplysninger om private, sociale og familiemæssige forhold.

Tavshedspligten kan virke overflødig, da der i bestyrelserne ikke må drøftes 
personsager, men det enkelte bestyrelsesmedlem kan fx komme i besiddelse af 
personoplysninger i forbindelse med deltagelse i ansættelsesudvalg eller ved 
henvendelser fra forældre om børn/personale i institutionen.
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Hvis du vil vide mere
Inspiration til arbejdet i forældre- og institutionsbestyrelse
Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet inspirationsmaterialer til det konkrete 
arbejde med fx fastsættelse af principper for det pædagogiske arbejde, drøftelse af 
den pædagogiske læreplane, udarbejdelse af dagsorden og referat etc. Du kan finde 
materialet på Københavns Kommunes hjemmeside3 

Kontaktoplysninger
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Fagligt Center i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. Brug sikker post-funktionen på Københavns Kommunes 
hjemmeside4.

Områderne og de pædagogiske konsulenter kan ligeledes kontaktes via mail, ved at 
anvende sikker post-funktionen på Københavns Kommunes hjemmeside5.

Forældreorganisation
Københavns Kommune afholder i samarbejde med Københavns Forældreorganisation 
(KFO) gratis kurser for medlemmer af forældre- og institutionsbestyrelser, og I 
opfordres til at benytte jer at muligheden for at deltage i eller booke et kursus som 
introduktion til arbejdet6.

KFO kan også hjælpe med høringssvar, politisk overblik og forældresamarbejde 
generelt. Det kan være en god ide i bestyrelsen at vælge en kontaktperson til KFO, så 
I kan holde jer opdateret på kurser, arrangementer og lignende.

Love og rammer

Dagtilbudsloven
(LBK nr. 176 af 25/02/2019)

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2015
(Vej. nr. 9109 af 27/02/2015)

Offentlighedsloven
(LOV nr. 606 af 12/06/2013)

Forvaltningsloven
(LBK nr. 433 af 22/04/2014)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(LBK nr. 1064 af 21/08/2018)

Københavns Kommunes politikker og pejlemærker for 0-18- års området
Se Københavns Kommunes hjemmeside https://www.kk.dk/pasning 

3 Fakta om og inspiration til forældreindflydelse: http://www.kk.dk/indflydelse 
4  Kontakt Fagligt Center via sikker post-funktionen på siden: http://www.kk.dk/artikel/centre 
5  Kontakt Områderne via sikker post-funktionen på siden: http://www.kk.dk/artikel/områder 
6 Se mere på KFOs hjemmeside: http://www.kfo.dk 

https://www.kk.dk/pasning
http://www.kk.dk/indflydelse
http://www.kk.dk/artikel/omr%C3%A5der
http://www.kfo.dk
http://www.kk.dk/artikel/centre
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Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten
Den pædagogiske konsulent har gennemført det årlige tilsynsbesøg i institutionen. Tilsynsbesøget består af 
konsulentens observationer af det daglige arbejde med børnene og et tilsynsdialogmøde med 
repræsentanter fra institutionens ledelse, medarbejdere og bestyrelse. På baggrund af tilsynsbesøget har 
konsulenten udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten indeholder konsulentens vurdering af institutionens 
arbejde inden for de seks pejlemærker samt begrundelser for disse og anbefalinger til det videre arbejde. I 
har som institution ret til at kommentere på rapporten, inden den gøres endelig og skal offentliggøres.

Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens bestyrelse, hvor institutionen er 
repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således 
et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede institution. Hvis medarbejderne ikke er repræsenteret i 
bestyrelsen, skal TRIOen have mulighed for at kommentere. Det er lederen, der samler kommentarerne og 
sender dem til konsulenten.

 
Formålet med kommenteringen er at give institutionen mulighed for dels at rette faktuelle fejl, dels at give 
læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og 
anbefalinger. Konsulenten skal ikke på baggrund af institutionens kommentarer foretage ændringer i 
rapporten, medmindre der er tale om faktuelle fejl.

 
Institutionens kommentarer skal skrives ind i nedenstående skabelon.

 
Institutionens kommentarer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen modtager tilsynsrapporten senest 10 arbejdsdage efter den faglige dialog. Herefter har institutionen 10 
arbejdsdage til at udarbejde en samlet tilbagemelding i ovenstående skabelon og sende denne retur til konsulenten. 
Der kan dispenseres for fristerne i forbindelse med tilsyn gennemført op til sommerferien. Det er lederens ansvar, at 
rapporten straks sendes til bestyrelsen, og at der er planlagt et bestyrelsesmøde eller en mulighed for skriftlig 
kommentering over mail, sådan at 10-dages fristen for kommentering kan overholdes. Kommentaren offentliggøres 
på institutionens hjemmeside sammen med tilsynsrapporten.

• Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl? 
 
 
 
 
 
 
• Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre? 
 
 
 
 
 
 
• Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? 
 
 
 
 
 
 
• Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? 
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