Tillæg til vedtægter for Børnehaven Løven.
I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om
dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning, ændres vedtægterne således:
§. 1.

§ 1. stk. 1. ændres til ”
Børnehaven Løven, er en selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov
om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning. Institutionen beregnes
til et gennemsnitlig 42 børn.
Der indsættes stk. 4. med teksten:
§ 1. stk. 4. Institutionen er tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (herefter benævnt LDD)
Der indsættes stk. 5. med teksten:
§ 1. stk.5. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

§ 2.

§ 3. stk. 1. ændres således:
Institutionens bestyrelse, der består af 5 medlemmer, sammensættes således:
4 medlemmer vælges af og blandt de indskrevne børns forældre
1 medlem udpeges af LDD
Blandt institutionens fastansatte uddannede personale vælges 1 repræsentant til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vedkommende deltager, bortset fra stemmeretten, på lige fod
med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet.
§ 3. stk. 4. ændres således:
§ 3. stk. 4. I lige år vælges 2 af forældrerepræsentanterne samt medarbejderrepræsentanterne; og
i ulige år vælges de 2 andre forældrerepræsentanter. Til bestyrelses- og suppleantposterne kan
genvalg/genudpegning finde sted, dog under iagttagelse af bestemmelsen i forbindelse med børns
udmeldelse, jf. stk. 3.
Der indsættes stk. 5. med teksten:
§ 3. Stk. 5. I lige år udpeger LLD 1 bestyrelsesrepræsentant.

§ 3.

§ 4. stk. 3. ændres således:
§ 4. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af beslutninger i henhold til § 5. stk. 3 og stk. 4. samt §
10. stk. 1. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

§ 4.

§ 5. stk. 3. ændres til:
§ 5. stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller ændring af tilknytnings- og samarbejdsforholdet med LDD, eller til beslutninger vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold, kræves tilslutning fra 4/5 blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.

§ 6. stk.. 1. ændres til:
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen og kræver tilslutning fra 4/5 blandt
samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. stk. 2. ændres til:
§ 6. Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale er ligeledes omfattet af
bestyrelsens ansvars- og kompetenceområde. Alle uansøgte afskedigelser varetages af bestyrelsen, som i sådanne sager sikrer, at de for det pågældende overenskomstområde gældende fagretlige regler nøje følges, samt at der er økonomisk dækning for de trufne dispositioner.
§ 6.

§ 8. stk. 1. ændres til:
§ 8. stk. 1 Bestyrelsen har pligt til at foranledige indkaldt til mindst 1 ordinært forældremøde om
året, som skal afholdes inden udgangen af marts måned.
§ 8. stk. 2. ændres til:
§ 8. stk. 2 Stk. 2. På det i foråret afholdte forældremøde, skal der afholdes ordinært ny- eller
genvalg til de forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter, jf. den i § 3, stk. 3 og 4 nævnte
valgturnus.

§ 7.

Der indsættes § 8. a. med følgende tekst:
§ 8 a.. Optagelseskriterier
Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.
Stk. 2. Søskende har fortrinsret til institutionens pladser.
Stk. 3. Børn – og søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

§ 8.

Der indsættes § 8 b med følgende tekst:
§ 8 b. Udmeldelse / opsigelse af børn.
Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 2 måneds varsel før den 1. i
den måned, som barnet ophører ved udgangen af.
Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen
ikke er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.

§ 9.

Der indsættes § 8 c med følgende tekst:
§ 8 c. Åbningstider.
Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage, således:
Mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00.
fredag fra kl. 06.30 til kl. 16.00.
Stk. 2. Institutionen holder lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage i ferieperioder.

§ 10.

§ 9. Stk. 4.. ændres til:
§ 9. Stk. 4. I tilfælde af institutionens nedlæggelse/ophør skal eventuel egenkapital/formue, efter
beslutning i bestyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt formål.
§ 9 stk. 5. udgår

§ 11.

§ 10. Stk. 1. ændres til:

Ændring af nærværende vedtægt kræver 4/5 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændring af vedtægten kræver endvidere godkendelse af LDD
§ 10. Stk. 2.ændres til:
§ 10. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens daglige ledelse, inden deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillingstiltræden, er gjort bekendt med indholdet af nærværende vedtægt, samt de til enhver
tid gældende bestemmelser om tavshedspligt.
§ 12.

Der indsættes § 11 med følgende tekst:
§ 11. Stk. 1. Det tillæg er gældende fra 1/8 2010

Således besluttet på bestyrelsens møde 23/2 2010
Underskrevet:

