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Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Rebild Kommune  
Rammer, regler og bestemmelser for hvordan vi driver vores dagtilbud, og hvordan vi 
inddrager forældrene under velfærdsaftalen 
 

Styrelsesvedtægten udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift af kommunale dagtilbud i 
Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten (inkl. bilag) fastsættes bestemmelser for dagtilbuddenes styring 
og organisering. Styrelsesvedtægten gælder under velfærdsaftalen fra 1. juni 2021 til 30. september 
2024 for kommunale dagtilbud i Rebild – dagpleje såvel som institutioner. Bilag 5 og 6 til 
Styrelsesvedtægten vedrører private dagtilbud og private pasningsordninger. 

Forældreinvolvering 
Som en del af velfærdsaftalen er det essentielt, at forældre er med til at udvikle kvaliteten i 
dagtilbuddene sammen med medarbejdere og ledelse. Derfor skal der være et vidtgående 
forældresamarbejde om udvikling og kvalitet i dagtilbuddene, ligesom forældrenes kontakt med 
forvaltning og det politiske system fortsat er gældende. Der er ingen proces- og formkrav til 
forældreinvolveringen eller om nedsættelse af forældrebestyrelser. Dermed er det op til det enkelte 
dagtilbud lokalt at sikre form og indhold, som skaber vidtgående forældreinvolvering. 

Forældrene kan ikke opnå beføjelser vedrørende:  
 Bevillingskompetencen.  

 Arbejdsgiverkompetencen 

 Kompetencen til at fastsætte forældrebetaling 

 Indkøb eller andre økonomiske dispositioner på dagtilbuddets vegne. 

Kontakt med forvaltning og det politiske system  
Forældrene/forældrebestyrelserne har i den daglige kontakt med kommunen gennem dagtilbudslederen. 
Politisk og forvaltningsmæssigt hører dagtilbuddene under Børne- og Familieudvalget. Der afholdes årlige 
dialogmøder mellem forældre/forældrebestyrelserne for dagtilbud og Børne- og Familieudvalget. Formålet 
med møderne er at fremme dialogen om dagtilbuddenes virke, drøfte mål og rammer for arbejdet samt 
øvrige sager af fælles interesse. I forbindelse med væsentlige ændringer af mål og rammer for 
dagtilbuddene skal forældrebestyrelserne have mulighed for at udtale sig. Dette foregår ved skriftlige 
høringsrunder, hvor forældrebestyrelserne får mulighed for at forholde sig til de konkrete forslag, inden 
der træffes endelig beslutning herom. Der er normalt mindst 14 dages høringsfrist undtaget er dog 
høring i forbindelse med budget og andre hastesager. Forældrene i dagtilbuddene kan udtale sig og stille 
forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører det enkelte dagtilbud og skal afgive 
udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem. 

Ikrafttræden og ændringer 
Denne vedtægt træder i kraft fra 1. juni 2021 og gælder til 30. september 2024. Ændring af vedtægten 
kan kun foretages af forvaltningen efter forudgående indhentet udtalelse hos 
forældrene/forældrebestyrelserne. Forvaltningen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. 
Bilag kan dog ændres med kortere varsel, ligesom ændring med kortere varsel kan ske, hvis 
forældre/forældrebestyrelserne og forvaltningen er enige herom.  
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Bilagsoversigt 
 

Bilag 1: Mål og retning for dagtilbud i Rebild Kommune under velfærdsaftalen 

Bilag 2: Kompetenceplan for kommunale dagtilbud 

Bilag 3: Pladsanvisningsprincipper 

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur 

Bilag 5: Private dagtilbud 

a) Krav til private daginstitutioner 

b) Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse 

Bilag 6: Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud (forventes revideret fra januar 2022). 

 


