Høringssvar fra Område Hårlev vedr. revidering af Styrelsesvedtægt for Stevns
Kommune 2019
Som udgangspunkt mener Lokal MED- Udvalget, at den oprindelige Styrelsesvedtægt dækker alle relevante
oplysninger og har relevante retningslinjer.
Særligt vil Lokal – MED-Udvalget gerne fremhæve:
At perioden for afholdelse af valg til forældrebestyrelsen med fordel kan fastholdes i en periode på 3 mdr.
og en fastholdelse af tidspunkt sept. – nov..
Dette giver generelt en større fleksibilitet for afholdelse af forældremøderne, at der er mulighed for at
planlægge mødet i en af de 3 mdr. samt at perioden sept. – nov. Er et godt tidspunkt, idet vi har oplevet, at
bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen før valget. Område Hårlev har tidligere haft forældremøde
med valg i maj mdr. og når vi nærmede os april hvor børnene begynder i SFO, var der indimellem
bestyrelsesmedlemmer der meldte sig ud inden valg.
Lokal – MED – Udvalget mener, at det ville være hensigtsmæssigt hvs valgperioden kun var for et år af
gangen, idet det på måde, kunne blive mere attraktivt at melde sig ind, da det er nemmere at overskue en
kort periode og fordi en 2 årig periode, kan virker uoverskuelig og nogle kunne på den baggrund vælge det
fra. Herudover ville nogle forældre vælge det fra, hvis deres børn kun har 1 – 1,5 år tilbage i dagtilbuddet.
Det mener Lokal – Udvalget ville være ærgerligt, særligt hvis der var forældre der havde et overskud og
kunne være interesseret i arbejdet.
Hvis der oprettes forældre/aktivitetsråd, ville det være fint med en præcisering af et max antal fx 4-5
personer, så det ikke afgøres af hvor mange forældre der er interesseret og i værste fald kunne ende med
at være et råd på måske 10 personer.
Det ville også være relevant at styrelsesvedtægten beskrev den hovedformål fx primært social aktiviteter,
da nogle måske fik opfattelsen af at det var en `minibestyrelse` med samme beføjelser som bestyrelsen.
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