Referater fra bestyrelsesmøder
Det er vigtigt, at man som forælder har mulighed for at
se, hvilke beslutninger der træffes på
bestyrelsesmøderne. Derfor vil der efter hvert møde
blive skrevet et beslutningsreferat.
Referater fra bestyrelsesmøderne bliver sat på vores
hjemmeside www.husumvold-info.dk hvor I også kan
tilmelde jer ”mailservice” og få besked hver gang der er
nyheder fra institutionen.
Der vil også hænge et enkelt papir eksemplar ved hver
stue.
Bestyrelsen har en Facebook gruppe hvor
forældrene kan kommunikere med hinanden:
Husumvold menighedsbørnehave/vuggestue

Velkommen til Husumvold
Menighedsvuggestue-/børnehave
Velkommen til Husumvold Menighedsvuggestue/børnehave. Formålet med denne pjece er at præsentere
den nuværende bestyrelse.
Bestyrelsen består af et flertal af forældre. Foruden
leder, souschef og personalerepræsentant består
bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter vælges ved valg i institutionen hvert år i
september. De valgte forældrerepræsentanter sidder i
bestyrelsen for 4 år af gangen, og suppleanterne sidder
der for 1 år af gangen.
Personalerepræsentanten vælges af og blandt de faste
medarbejdere i institutionen. Lederen kan hverken
vælges eller deltage i valget af personalerepræsentanter.
Der kan udover forældrerepræsentanter og
personalerepræsentanter sidde andre i bestyrelsen,
f.eks. repræsentanter fra lokalområdet. I vores
bestyrelse sidder der to repræsentanter, som er udpeget
af menighedsrådet ved Husumvold Kirke.
Bestyrelsens kompetence

januar 2021

Som selvejende daginstitution har bestyrelsen den fulde
kompetence til at træffe beslutninger indenfor
kommunens overordnede mål og rammer for dagtilbud.

Det vil bl.a. sige:
• Principper for daginstitutionens virksomhed
• Principper for anvendelse af en budgetramme
• Indstillingsret til lederen ved ansættelse af
personale i institutionen
Endvidere har bestyrelsen kompetence på følgende
områder:
• Godkendelse af institutionens budget og regnskab
herunder overførsel mellem årene og overførsel af
midler mellem løn og øvrige udgifter
• Indstilling om hvornår institutionen skal holde
åbent
• Indstilling om at holde lukkedage/ferielukning
• Anvendelse af ikke-budgetterede indtægter som
eksempelvis sponsorstøtte
• Sammensætning af personale under visse
forudsætninger
• Mulighed for optagelse af flere børn mod
forhøjelse af driftsudgifterne
(Kilde: Introduktion til forældrebestyrelser og
institutionsbestyrelser i Københavns
Kommunes dagtilbud, FAF-Tryk Jan. 2003)

Der hænger et billede af den nuværende bestyrelse ved
indgangen, så I kan finde os i hverdagen, hvis I har
spørgsmål.
Institutionsleder:
Dorte Zachariassen
38 80 46 10 / 41 27 62 29
egernus@outlook.dk

Personalerepræsentant:
Pia Hernvig, souschef og pædagog på Egestuen
Repræsentanter fra menighedsrådet:
Pastor Line Bjørn Hansen – Næstformand lbh@km.dk
Lene Hernvig lenehernvig@nfegroup.dk
Forældrerepræsentanter:
Rikke Dalgaard – formand (Birkestuen og Egestuen)
21 28 64 66
rikked36@gmail.com
Claus Bergh-Hansen (Lærkestuen og Bøgestuen)
35 37 45 00
claus@bergh-hansen.dk
Dann Sandgreen (Lærkestuen)
53 62 69 18
dann@sandgreen.biz
Suppleanter:
Camilla Eiberg (Bøgestuen)
27 32 92 57
cei@athos.dk
Henriette Bliaut (Bøgestuen)
38 28 64 21
henriettebliaut@yahoo.dk
Eva Brun (Bøgestuen)
40 79 85 66
Eva-milan@hotmail.com
Kevin Scott Walters (Lærkestuen)
40434614
Kevin.walters@youmail.dk

