
Vedtægter for Krathoimskolens Børnehave

Skolebestyrelsen for Kratholmskolen, Byghøjvej 27-33, 5250 Odense SV, CVR nummer: 44807815
har den overordnede ledelse af Kratholmskolens Børnehave jf. §36a Lov om friskoler og private
grundskoler og Dagtilbudsloven §20.
Som bilag til skolens vedtægter har skolebestyrelsen herefter fastsat følgende vedtægter for
Kratholmskolens Børnehave.

§1 Navn
Stk. 1 Krathoimskolen driver børnehaven under navnet “Kratholmskolens Børnehave”.

§2 Den overordnede ledelse
Stk. 1 Kratholmskolens skolebestyrelse udgør den overordnede ledelse for både Kratholmskolen
og Krathoimskolens Børnehave som en samlet privat institution.

Stk. 2 Kratholmskolens skolebestyrelse træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af
personale, regler for optagelse i bØrnehaven, budgetramme, løn og ansættelsesforhold, regler
for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf.
Det er endvidere skolebestyrelsen, som træffer beslutning om anvendelse af et evt, overskud
indenfor de rammer, der er udstukket i bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private
grundskoler samt i skolens vedtægter.

Stk. 3 Børnehaven drives fra skolens ejendom, Byghøjvej 27-33, 5250 Odense SV.

Stk. 4. Børnehaven drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for private
daginstitutioner, som modtager tilskud fra Odense Kommune.

§3 Formål og grundlag
Stk. 1 Børnehaven drives i overensstemmelse med Kratholmskolens grundlag og formål, som
bygger på det kristne livs og menneskesyn (jf. skolens vedtægter §2 og §3). Se bilag.

Stk. 2 Børnehaven skal opfylde læringsmålene i Dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål
og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som Odense Kommune stiller.

Stk. 3 Børnehaven virker som daginstitution for børn, der opfylder Odense Kommunes gældende
aldersbetingelser for børnehavebørn.

Stk. 4 Børnehaven vil i samarbejde med forældre og Krathoimskolen skabe rammer, såvel fysiske
som psykiske, der fremmer børns udvikling, selvstændighed, sundhed og trivsel.
Målsætningen for børnehavens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og
udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i samarbejde med forældrene.
Børnehaven vil gennem sit pædagogiske arbejde medvirke til omsorgsfuld opvækst, læring i et
samfund med demokrati, medbestemmelse og folkestyre samt bidrage til at udvikle børnenes
selvstændighed, åndsfrihed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med
og integration i det danske samfund.



Stk. 5 Børnehaven står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse,
såfremt forældrene kan tilslutte sig børnehavens formål og grundlag.

§4 Børnehavens forældrebestyrelse og valgprocedure
Stk. 1 I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven §14 skal forældrene i børnehaven have
adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette i bilag til skolens vedtægter.

Stk. 2 For børnehaven nedsættes en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen, som følger Odense
Kommunes retningslinjer for antal børnehavebørn ift. forældrebestyrelsesmedlemmer, består af 5
medlemmer indtil 45 børn og 7 medlemmer over 45 børn, som hhv, vælges og udpeges således:
a) Tre/fire medlemmer vælges blandt børnehavens forældrekreds.
b) Et medlem vælges til suppleant blandt børnehavens forældrekreds.
c) To/tre medlemmer udpeges af skolebestyrelsen fra forældrekredsen.
I forældrebestyrelsens møder deltager desuden — uden stemmeret afdelingslederen for
børnehaven og en medarbejderrepræsentant fra børnehaven. Skoleledelsen kan deltage efter
eget valg.

Stk. 3 Forældrebestyrelsens medlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes hvert år i 1.
kvartal.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i et år, eller til nyvalg har fundet sted
og gælder for de to/tre medlemmer, som udpeges af skolebestyrelsen,
de tre/fire forældrerepræsentanter og suppleanten som vælges blandt forældrekredsen.
Suppleanten indgår som forældrerepræsentant, hvis en af de valgte forældrerepræsentanter
udtræder af forældrerådet i valgperioden.

Stk. 4 Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Stk. 5 Genvalg kan finde sted. Forældrebestyrelsesmedlemmer skal udtræde af rådet, når de ikke
længere har børn i børnehaven.

Stk. 6 Forældrebestyrelsen indkalder til forældremøde med valg på dagsordnen. Indkaldelsen
sendes til forældre/værge til børn i børnehaven, med mindst 14 dages varsel. Forældremødet
ledes af forældrebestyrelsesformanden.

Stk. 7 Valgbarhed og stemmeret:
Forældre/værge med børn indmeldt i børnehaven er valgbare og har stemmeret vedrørende valg
afforældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Personer ansat i børnehaven kan ikke vælges som forældrebestyrelsesmedlemmer, og der kan
ikke tillægges stemmeret til mere end 1 person for samme barn, ligesom personer, der ikke har
forældremyndighed over et barn, kun kan opnå stemmeret og valgbarhed, hvis forældremyndig
hedens rette indehaver ikke deltager i valget.
Et forældrepars samlede antal børn i børnehaven (uanset om forældrene er skilt eller ikke) udløser
en stemme.



Ved afstemning kan hver(t) fremmødt forældrepar/forælder/værge dermed kun afgive en stemme
uanset antal børn i børnehaven. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En kandidat kan
dog lade sig opstille ved fuldmagt.
Stk. 8 Alle tvivlsspørgsmål angående stemmeret, herunder indsigelser vedrørende selve valg-
handlingen, spørgsmål og stemmeret, afgøres af en valgbestyrelse, der består af
forældrebestyrelsesformanden, skolens leder og børnehavens leder.

§5 Forældrebestyrelsesmøder for børnehaven
Stk. i Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og referent.
Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Forældrebestyrelsen
afholder mindst fire møder om året. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.
Protokollen tilgår skolebestyrelsen og skoleledelsen senest syv dage efter mødet er afholdt. Der
udarbejdes en forretningsorden til børnehavens forældrebestyrelse.
Den daglige leder af børnehaven skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke
til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

Stk. 2 Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dens stemme
berettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

§6 Forældrebestyrelsens opgaver
Stk. i Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed
herunder frokostordning og kostpolitik samt anvendelse af den budgetramme, som skole
bestyrelsen har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen
med kommunen og ved skolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede private
institution.

Stk. 2
Ved skolebestyrelsens ansættelser og afskedigelser af den daglige leder og personale, der primært
skal arbejde i børnehaven, deltager et medlem fra forældrebestyrelsen med stemmeret.
I samarbejde med børnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved
udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske
mål, pædagogiske principper, lærerplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og
handlingsplan for inddragelse af forældrene i børnehavens liv og virke.

Stk. 3 Lederen i børnehaven har den daglige ledelse, mens skolens ledelse har den overordnede
pædagogiske og administrative ledelse.

Stk. 4 Forældrekredsen skal være indforstået med, at børnehaven drives på skolens ved
tægtsmæssige formål og grundlag. (jf. § 3 stk. i). Se bilag.

§7 Tilsyn
Stk. i Odense Kommune fører tilsyn med børnehaven efter reglerne herom.

§8 Optagelse og optagelseskriterier
Stk. i Der søges om plads i Kratholmskolens Børnehave ved direkte kontakt til Kratholmskolen.



Stk. 2 Børnehavelederen afholder optagelsessamtaler, og skoleledelsen kan deltage efter eget
valg.

Stk. 3 Krathoimskolens kontor fører venteliste over børn, der ønsker optagelse i børnehaven.

Stk. 4. Børn med søskende i børnehaven eller på Kratholmskolen har fortrinsret. Børn optages
under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

§9 Ind og udmeldelse
Stk. 1 Ind- og udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den første i måneden. Ind- og
udmeldelser foretages skriftligt ved henvendelse til Kratholmskolens kontor.

§10 Forældrebetaling
Stk. 1 Forældrebetalingen fastsættes af skolebestyrelsen.

§11 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Skolebestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal træffe beslutning om at ændre
vedtægterne for Kratholmskolens Børnehave. Ændringer skal godkendes af Odense Kommune.

§12 Nedlæggelse
Stk. 1 Skolebestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal, efter to på hinanden følgende
bestyrelsesmøder, træffe beslutning om at nedlægge børnehaven.

Stk. 2 En evt, nedlæggelse af børnehaven vil finde sted inden for rammerne af skolens vedtægter
§ 10 stk. 1-3 (se bilag). En evt, formue ved nedlæggelse af børnehaven overføres til skolens drift.
Odense Kommune skal godkende formuens anvendelse i forbindelse med nedlæggelse af
Krathoimskolens Børnehave.

§13 Godkendelse
Stk. 1. Vedtægternes bestemmelser om Krathoimskolens Børnehave er gyldige, når de er
godkendt af Odense Kommune.
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