
Side l af 4 sider

Vedtægter for Lykkegårdens Børnehus
Bilag til Lykkegårdskolens vedtægter

Skolebestyrelsen for Lykkegårdskolen har den overordnede ledelse af Lykkegårdskolens Integrerede

Institution (vuggestue og børnehave) jf. §36a i Lov om friskoler og private grundskoler og §20 i

Dagtilbudsloven.

Som bilag til skolens vedtægter har skolebestyrelsen herefter fastsat følgende vedtægter for

Lykkegårdskolens Integrerede Institution.

§ l NAVN

Stk. l. Lykkegårdskolen driver vuggestue og børnehave under navnet: Lykkegårdens Børnehus.

Efterfølgende henvist til som "Integrerede Institution".

§ 2 DEN OVERORDNEDE LEDELSE

Stk. 1.1 henhold til §2 i Lykkegårdskolens vedtægter har friskolen efter godkendelse i Kolding Kommune

hjemmel til at drive en privatinstitution (vuggestue og børnehave) efter regler i Friskoleloven og

Dagtilbudsloven. Friskolens skolebestyrelse udgør således den overordnede ledelse for både

Lykkegårdskolen og Lykkegårdskolens Integrerede Institution som en samlet privat institution.

Stk. 2. Lykkegårdskolens bestyrelse træffer beslutning om den integrerede institutions grundlæggende

profil, ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i den Integrerede Institution, regnskabs

- og budgetforhold, løn - og ansættelsesforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af

forældrebetaling samt opkrævning heraf.

Det er desuden bestyrelsen, som træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud indenfor de

rammer, der er udstukket i bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private grundskoler og i skolens

vedtægter.

Stk. 3. Den Integrerede Institution drives efter de til enhver tid gældende love og regler for private

daginstitutioner, som modtager tilskud fra Kolding kommune.

§ 3 FORMÅL OG GRUNDLAG

Stk. l. Den Integrerede Institution drives i overensstemmelse med Lykkegårdskolens grundlag og formål,

som bygger på det kristne livs- og menneskesyn (jf. skolens vedtægter §2).

Stk. 2. Den Integrerede Institution skal opfylde læringsmålene i Dagtilbudsloven og de til enhver tid

gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav, som Kolding kommune stiller.

Stk. 3. Den Integrerede Institution virker som daginstitution for børn, som opfylder Kolding Kommunes

gældende aldersbetingelser for vuggestue- og børnehavebørn.

Stk. 4. Den Integrerede Institution opfatter sig som et bidrag til Kolding Kommunes samlede tilbud til børn.

Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, som fremmer børns trivsel, udvikling,

sundhed og læring.

Målsætningen for den Integrerede Institutions pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og
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udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Stk. 5. Den Integrerede Institution vil gennem sit pædagogiske arbejde medvirke til omsorgsfuld opvækst

og til at give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati og skal som led heri

bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed

med og integration i det danske samfund. Det pædagogiske arbejde skal desuden medvirke til børnenes

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

Stk. 6, Den Integrerede Institution står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk

anskuelse, såfremt forældrene er indforstået med det formål og værdigrundlag, som er fastsat i skolens

vedtægter.

§ 4 FORÆLDRERÅD

Stk. 1.1 henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven §14 skal forældrene i den Integrerede Institution

sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner, hvilket sker gennem et

forældreråd med et flertal af valgte forældre.

Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til skolens vedtægter.

Stk. 2. For den Integrerede Institution nedsættes et forældreråd, som består af 7 medlemmer. 4 af disse

skal være forældre til børn i den Integrerede Institution og vælges blandt forældrene. Et medlem udpeges

derudover af bestyrelsen. Forældrerådet består desuden af lederen af den Integrerede Institution og en

medarbejderrepræsentant, som begge ikke har stemmeret. Skoleledelsen kan deltage efter eget valg.

Stk. 3. De 4 medlemmer af forældrerådet vælges for 2 år på et årligt valgmøde, som afholdes i april.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens udpegede medlem sidder for 2 år. Det er forældrerådet, som

indkalder til forældremøde med valg på dagsordenen. Indkaldelsen sendes til forældre/værger med mindst

14 dages varsel.

For første valgperiode gælder følgende: 2 forældre vælges for l år og 2 forældre vælges for 2 år.

Bestyrelsens udpegede medlem sidder for 2 år.

Stk. 4. Der vælges hvert år 1-2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer. Forældrerepræsentanter

skal udtræde afforældrerådet, år de ikke længere har børn i den Integrerede Institution.

Stk. 5. Forældre rå det konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en referent.

Formanden er ansvarlig for forældrerådets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med

lederen af den Integrerede Institution.

Stk. 6. Forældrerådet afholder mindst 4 møder om året. Beslutninger træffes med almindeligt flertal, og der

føres protokol over forældrerådets beslutninger. Protokollen tilgår skolens bestyrelse samt ledelse senest 7

dage efter mødet er afholdt.

Stk. 7. Ved skolebestyrelsens ansættelser af den daglige leder og personale:

Ved ansættelse af leder har forældrerådet indstillingsret og ret til at deltage i ansættelsen. Ved øvrigt

personale har forældrerådet indstillingsret og et medlem fra forældrerådet kan deltage i samtaler uden

stemmeret.
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§ 5 DAGLIG LEDELSE

Stk. l. Lederen i den Integrerede Institution har den daglige ledelse, mens skolens ledelse har den

overordnede pædagogiske og administrative ledelse.

Stk. 2. Den daglige leder af den Integrerede Institution er ansvarlig over for skolens bestyrelse og

skoleleder.

Stk. 3. l samarbejde med den Integrerede Institutions ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet

ved udarbejdelse afårsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål

og principper.

Skolens bestyrelse godkender de pædagogiske læreplaner.

Stk. 4, Lederen af den Integrerede Institution afholder indskrivning og optagelsessamtaler hele året. Det

gøres under reference til skolelederen.

• Det tilstræbes at der er en god aldersfordeling i både vuggestue og børnehave.

l. l vuggestue ca. 7 som er etårige og ca. 7 som er toårige.

2. l børnehaven ca.15 på hvert alderstrin 3.4. og 5. år.

• Indskrivning foregår i overensstemmelse med lovgivning på området. Afdelingslederen kan afvise

børn som vi ikke har fysisk mulighed for at modtage pga. handicap. Samt hvis den pædagogiske

opgave kræver kompetencer som ikke forefindes hos personalet.

• Optagelse prioriteres således:

l. Ansattes børn har fortrinsret hvis venteliste etableres.

2. Søskendebørn til børn i daginstitution eller skolen har fortrinsret.

3. Når fortrinsret under punkt l og 2 er afgjort, optages børn efter

" indskrivningstidspunkt i børnehaven

Særligt ved opstart af daginstitutionen primo 2020.

Her optages der grupper af børn i det tempo og med den rytme som afdelingslederen skønner er

hensigtsmæssig ift. ansættelse af personale samt indkøring af indskrevne børn. Afdelingslederen beslutter

dette under reference til skolelederen og bestyrelsen.

Disse retningslinjer kan kun fraviges af bestyrelsen.

§6 TILSYN

Stk. l. Kolding Kommune fører tilsyn med den Integrerede Institution efter reglerne herom.

§7 NEDLÆGGELSE

Stk. 1.1 tilfælde af nedlæggelse af Lykkegårdskolens Integrerede Institution skal dette ske inden for

rammerne af skolens vedtægter.
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§ 8 ÆNDRINGER OG GODKENDELSE

Stk. l. Dette bilag til Lykkegårdskolens vedtægter er forelagt Kolding Kommune til godkendelse.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med simpelt stemmeflertal

træffe beslutning om at ændre vedtægterne for Lykkegårdskolens Integrerede Institution.

Ændringer skal godkendes af Kolding Kommune.

Således vedtaget på følgende 2 bestyrelsesmøder Dato: 16/0 l -20 og 26/03 -20
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Bestyrelsens formand Daniel Kristensen

Bestyrelsens næstformand Filip Bertelsen

Bestyrelsesmedlem Esther Mahieu
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Bestyrels^me'dle^iyPhilip Jensen
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Be?fyrelsesmedlem'Kafsten Aagaard


