Forretningsorden for Vokslev
Børnehave og vuggestue

Optagelse:
Vi udelukker ikke nogle grupper af børn, og følger de almindelige rets-grundsætninger så
som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Vi afviser kun optagelse,
hvis institutionen ikke er indrettet/kan indrettes til at varetage barnets behov.
Derudover, hvis personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at
varetage barnets behov.
Børn med søskende i institutionerne har fortrinsret.
Opsigelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt og senest den sidste hverdag i måneden og gælder fra den
sidste hverdag i efterfølgende måned.
Bestyrelseskonstruktion:
Bestyrelsen består 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen
og mindst 2 skal være forældre til børn i børnehave/vuggestue. Derudover deltager en
lærerrepræsentant, en pædagogrepræsentant og den fælles leder i bestyrelsens møder
uden stemmeret.
Bestyrelsen for den samlede institution fastsætter principperne for institutionernes arbejde,
principper for anvendelse af budgetrammen samt udarbejdelse af politikker og regelsæt eks.
kostpolitikken, hvor forældrene har indflydelse på madordning og rygepolitik, hvor det er
besluttet, at der er rygning forbudt på matriklen.
Forældreråd:
Børnehaven og vuggestuen har desuden et forældreråd, som alene vælges blandt
børnehavens og vuggestuens forældre på et forældremøde.
Forældrerådet beskæftiger sig med de mere dagligdags ting omkring børnehaven og
vuggestuen. Forældrerådet har mulighed for at komme med forslag og ønsker til
bestyrelsen – ligeledes står forældrerådet til rådighed for pædagogiske drøftelser og
hjælper med forældreinddragelse og planlægning af større emner og arrangementer.

Åbningstider:
Børnehave og vuggestue har åbent alle hverdage fra 6.20 til 17.00 - fredag dog til
16.00
Vi har lukket på følgende dage:
 Den 5. juni
 Den 24. december
 Uge 29, 30 og 31
I forbindelse med ferier og øvrige fridage holder vi åbent efter behov
Børneantal og personalesammensætning
Vuggestuen er normeret til 10 børn
Børnehaven er normeret til 20 børn
Vi følger Aalborg Kommunes personalenormering
Kommunalt tilsyn
Aalborg Kommune fører pædagogisk tilsyn med børnehaven. Vores
tilsynsførende er Ove Lauridsen tlf. 3199 0414 - mail ol-fb@aalborg.dk
Pædagogikken
Vuggestuens målsætning for det enkelte barn er:
▪ At barnets personlighed udvikles i vuggestuen
▪ At barnet kan begå sig i samspil med andre i større eller mindre grupper
▪ At bidrage til at barnet får oplevelser af kulturel art
▪ At udvikle barnets sprog i dagligdagen
▪ At barnet oplever glæde ved, accept af og forståelse for sin egen krop og
oplever glæden ved at være i bevægelse
▪ At give barnet et naturligt og godt forhold til naturen
▪ At barnet får den hjælp og støtte, det har brug for i det daglige

Forretningsorden godkendt på bestyrelsesmøde den 27. september 2018.

