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Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) ønsker med denne
folder at give det bedst mulige grundlag for samarbejdet i
forældrebestyrelserne.
Lederens opgave
Lederen inviterer politikeren personligt i en mail, ikke som cc.
Kontakt politikeren i god tid inden det første møde vedkommende
skal deltage i. Læg ikke bestyrelsesmødet på dage, hvor jeres
kommunalbestyrelsesrepræsentant har politiske udvalgsmøder
(BFKU/BEPU/SSU/SU/ØU/KB).
Lederen afklarer sammen med politikeren hvor lang tid
vedkommende forventer at deltage i mødet. Afklar også i fælleskab
hvilke punkter det er relevant, at politikeren deltager i.
Politikeren er jeres gæst, sørg for at byde velkommen, lav en kort
præsentationsrunde på første møde, brug evt. navneskilte.
Det er din opgave som leder sammen med formanden for
forældrebestyrelsen at sikre, at mødet begynder til tiden med de
aftalte punkter, samt at I afrunder og samler op indenfor den aftalte
tidsramme.
Har I tradition for at spise sammen til bestyrelsesmøderne, så vent
med maden til politikeren er gået, med mindre politikeren ønsker at
deltage i hele mødet.
Politikerne har mange møder, tag derfor hensyn og strukturer
mødet.
Tag kontakt til politikeren efter mødet og lav en evaluering af hvad
der virkede, og hvad I skal ændre på.

Politikerens opgave
Mød op til forældrebestyrelsens møder. Aftal hvilke punkter du
deltager i, og bliver du forhindret i at deltage, så meld afbud til
lederen.
Forældrene spørger måske til mere, end du kan svare på. Det er helt
legalt at sige, at du vil vende tilbage til BFKU/dit politiske bagland
enten for at blive informeret nærmere om et specifikt forhold eller
for at informere BFKU om bestyrelsens perspektiv på et forhold.
Generelt om rollefordelingen i bestyrelsen
Kommunalbestyrelsen har valgt at have politiske repræsentanter i
alle dagtilbudsbestyrelser.
Nogle politikere sidder ikke i BFKU og har derfor ikke indsigt i
dagtilbudsområdet. Lederen kan holde kommunalbestyrelsens
repræsentant orienteret om de for institutionen væsentligste forhold
og understøtte respekten for, at de i højere grad kommer til at være
bindeled mellem det politiske udvalg og forældrebestyrelsen som
informanter.
Politikerne i forældrebestyrelserne repræsenterer
kommunalbestyrelsen, herunder BFKU.
Forældrebestyrelsens møder er ikke politiske.
Det betyder, at forældre ikke afkræver den enkelte politiker svar på
sit politiske standpunkt eller hvorfor vedkommende/partiet stemte
som de gjorde i konkrete sager.
Det betyder også, at politikerne er loyale overfor de beslutninger,
der træffes i de respektive udvalg.
Det er lederens opgave at hjælpe alle med at huske dette.

