
Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a.  

og dagtilbudslovens § 20 

Bilag til Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter. 

 

§ 1 

I henhold til § 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter har friskolen efter 

godkendelse i Odsherred Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution 

efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør 

således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter 

såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som 

Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven. 

Forældre til børn i Skovbørnehaven opnår automatisk medlemskab af 

skolekredsen og har stemmeret ved friskolens generalforsamling. Medlemmer 

af skolekredsen har ikke stemmeret ved valg af bestyrelsesrepræsentanter i 

forældrekredsen. 

 

§ 2 

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privat-

institutionen have adgang til at få oprettet et forældreråd med et flertal af 

valgte forældre samt en medarbejderrepræsentant. Forældrerådet nedsættes 

i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og 

forældrerådet skal varetage opgaver der vedrører Skovbørnehaven inden for 

det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt. Forældrerådet 

for ”Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskole” vil i daglig tale kaldes 

forældreråd og kun benævnes som det. 

 

§ 3 

Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til 

driften af privatinstitutionen Skovbørnehaven ses i lyset af følgende: 

Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til 

enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud. 

Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og 

forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og  
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friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og 

selvstændighed. 

Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i 

barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og 

samarbejde med forældrene. 

Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn 

og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål 

og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes 

opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og 

folkestyre. 

§4 

 

Skovbørnehaven er en del af Vallekilde-Hørve Friskole og skolelederen er 

øverste leder. Skovbørnehavens daglige leder står for personaleplanlægning 

og arbejdstilrettelæggelse. 

Den daglige leder er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og skolens leder. 

Den daglige leder skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til 

forberedelse af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse. 

 

§ 5 

Forældrerådet består af 8 medlemmer. 

stk. 1. 

Forældrerådet skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt børne-

havens forældre, den daglige leder, et medlem af friskolens bestyrelse og en 

medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne. 

stk. 2. 

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år inden udgangen af august 

måned. De 5 forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde i 

Skovbørnehaven. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan 

være medlem af forældrerådet. Hvis et medlem af forældrerådet ikke længere  

har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af 

forældrerådet.  
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stk. 3. 

Genvalg kan finde sted. Samtidig med valget af medlemmer til forældrerådet 

vælges mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af 

forældrerådet.   

§ 6 

 

Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og 

sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og 

pågældende er i fællesskab med den daglige leder ansvarlig for 

forældrerådets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger 

træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådets 

beslutninger og der offentliggøres et referat på Friskolens hjemmeside. 

 

§ 7 

Forældrerådets opgaver 

Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at børnehaven bliver 

drevet efter børnehavens formål. Alle ændringer i forhold til bygninger og 

grunde skal godkendes af Friskolens bestyrelse. 

Rådet holder 4 møder årligt, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i 

børnehaven, og derudfra hvilke ønsker forældrerådet skal arbejde videre 

med.   

Forældrerådet skal i samarbejde med den daglige leder fastsætte principper 

for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den 

budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og 

rammer, der overordnet er bestemt lovgivningsmæssigt og ved Friskolens 

bestyrelses prioritering af opgaverne for den samlede selvejende institution. 

Den daglige ledelse i Skovbørnehaven har ansvaret for at der bliver 

udarbejdet et udkast til årsplan for det kommende år, og i dialog med 

forældrerådet besluttes denne.  

Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske 

principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og 

handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke. 
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Forældrerådsmedlemmer har tavshedspligt overfor forhold, som de i medfør 

af deres medlemskab af forældrerådet bliver bekendt med og hvis 

hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører 

ikke ved udtræden af forældrerådet. 

 

Forældrerådet har udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal 

aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens 

bestyrelse. 

Forældrerådet i Skovbørnehaven vil være repræsenteret i ansættelsesudvalg 

i forbindelse med ansættelser i Skovbørnehaven. 

Forældrerådet vil stå for Skovbørnehavens forældrebank og det er deres 

opgave at være opmærksomme på, at alle deltager i forældrebanken. 

Forældrerådet skal i samarbejde med den daglige leder, fremlægge opgaver 

til forældrebanken.  

§ 8 

Den overordnede ledelse af Skovbørnehaven varetages af friskolens 

bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse 

af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budget-

forhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og 

fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf.  

§9 

 

Stk.1 Optagelseskriterier og venteliste 

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskole står åben for alle 

børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt 

forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. 

 

Såfremt barnet af en eller anden årsag har behov, som ikke kan indfries eller 

varetages af personalet, i forhold til Skovbørnehavens formål, kan 

Skovbørnehaven nægte optagelse.  
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Der er selvstændig venteliste for Skovbørnehaven. Optagelse i 

Skovbørnehaven, betyder ikke automatisk optagelse i Friskolen og omvendt 

betyder optagelse i Friskolen ikke optagelse i Skovbørnehaven. 

Skovbørnehaven tilstræber at optage børn i 3 årgangsgruppen med en 

tredjedel af det samlede optag pr. gruppe. 

 

Der afholdes optagelsessamtale for nye familier, der ønsker deres barn i 

Skovbørnehaven. Optagelsessamtalen afholdes af repræsentant for friskolens 

ledelse, når der er plads til et barn på årgangsgruppen. Formålet med 

samtalen er, at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at familien er 

klar over, hvad Skovbørnehaven er, og hvad der forventes af det gensidige 

samarbejde om barnet. Desuden vurderes det af ledelsesrepræsentanten, 

hvorvidt familien er indstillet på det forpligtende samarbejde. 

 

Hvis en familie ønsker optagelse og den pågældende årgangsgruppe er fyldt, 

kan familien skrives på en interesseliste. Interesselisten er ikke prioriteret, og 

det er personalet, som ud fra den eksisterende årgangsgruppe laver en 

samlet vurdering ud fra nedenstående kriterier. 

 Om der i forvejen er søskende i Skovbørnehaven eller på Friskolen. 

 Den enkelte gruppes faglige, sociale og personlige kompetencer 

 Fordeling mellem kønnene (der tilstræbes ligelig fordeling) 

 Skovbørnehaven som helhed, herunder økonomiske hensyn. 

 

Stk. 2 Særlige formål 

Skovbørnehaven er tilknyttet Vallekilde-Hørve Friskole, hvilket betyder, at 

børnehaven på visse områder er integreret i skolens liv, og at børnehaven 

opfattes som en del af skolen.  

Selvom Skovbørnehaven arbejder tæt sammen med Friskolen, betyder det 

ikke, at barnet nødvendigvis kan/skal fortsætte som elev på skolen. Som 

forældre er man selvfølgelig frit stillet med hensyn til skolevalg. 
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Stk. 3 Opsigelsesvarsel 

Forældre kan melde deres barn ud af Skovbørnehaven til udløb af en 

kalendermåned med en måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til 

lederen af Vallekilde Hørve Friskole og Skovbørnehave.  

Friskolen kan på baggrund af manglende samarbejde og restance på 

forældrebetaling opsige børn i Skovbørnehaven. 

Opsigelse fra Friskolens side skal ske med en måneds varsel til udløb af en 

kalendermåned. I tilfælde af grov overtrædelse af den indgåede 

samarbejdsaftale mellem Skovbørnehaven og forældre, kan bortvisning af 

barnet ske fra dag til dag.  

 

Stk. 4 Forældrebetaling 

Forældrebetaling opkræves 11 gange årligt. Juli er betalingsfri. Betalingen 

betales forud. 

Søskenderabat og økonomisk fripladstilbud tildeles af barnets 

opholdskommune efter de kommunale bestemmelser.  

Der gives ikke refusion i tilfælde af barnets udeblivelse. (ferie, sygdom ol.) 

Manglende betaling giver Friskolen ret til at opsige barnet. 

 

Stk. 5 Åbningstider og lukkedage 

Mandag til torsdag:  6:30 til 17 

Fredag:   6:30 til 16 

 

Åbningstiden vil indledningsvis udgøre 51,5 timer om ugen, men 

Skovbørnehaven bestemmer selv åbningstiden. 

Friskolens bestyrelse kan på baggrund af ønsker og behov fra Forældrerådet 

ændre Skovbørnehavens åbningstider. Ændring af åbningstider skal varsles 

forældrene skriftligt mindst to måneder før de træder i kraft. 

Åbningstiden vil aldrig udgøre færre end 50 timer. 

 

Stk. 6 

Skovbørnehaven kan optage børn i alderen 2 år og 6 måneder til skolestart. 

Skolens bestyrelse aftaler det maksimale børnetal i Skovbørnehaven med 

Odsherred kommune. 
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§10 Overskud 

Det er friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et 

eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse 

om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I 

tilfælde af Skovbørnehavens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af 

friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som Friskolen 

skal opfylde. 

§11 

Odsherred Kommune fører tilsyn med Skovbørnehaven efter reglerne herom. 

 

§ 12 

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Odsherred Kommune til 

godkendelse. Ændringer til vedtægterne besluttes i friskolens bestyrelse efter 

høring i forældrerådet. 

 

 

Underskrevet af Vallekilde-Hørve Friskoles bestyrelse: 

 

Vallekilde den      /      2017 

 

________________________  __________________________ 

Formand: Flemming Kristensen  Næstformand: Charlotte Glud 

Agerskovvej 1 - Skippinge   Høve Klitbo 30   

4591 Føllenslev    4550 Asnæs 

 

_________________________  __________________________ 

Morten B. Sørensen    Stephan Gamrath 

Bakkedraget 43    Nordmarken 13    

4534 Hørve     4550 Asnæs 

 

_________________________ 

Dorte Helgogaard 

Dragsmøllevej 44 

4534 Hørve 


