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1. Vedtægt for Børnehuset Smølferne
§ 1.
Institutionens navn og hjemsted
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Institutionens navn er Børnehuset Smølferne.
Institutionen har til huse i en landejendom på Højmose Vænge nr. 4 2970 Hørsholm.
Institutionen har hjemmested under Hørsholm Kommune.

§ 2.
Formål
Stk. 1.

Stk. 2.
Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.
Stk. 7.

Stk. 8.

Stk. 9.

Anpartsselskabets formål er at drive en integreret daginstitution for børn i alderen
0 – 5 år i henhold til Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. Institutionen søger om
godkendelse til 67 børn. Fordelt på 26 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 41
børnehavebørn i alderen 3-5 år.
Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse, der fremmer en alsidig udvikling.
Privatinstitutionen er et bidrag til Hørsholm Kommunes samlede generelle og
forebyggende tilbud til børn. Den følger Hørsholm Kommunes samlede
retningslinjer og visioner på området.
Privatinstitutionen er omfattet af formålsbestemmelsen og læringsmålene i
dagtilbudsloven og af de til enhver tid gældende mål med og rammer for børns
ophold i dagtilbud, herunder de krav som Hørsholm Kommune stiller i henhold til
godkendelseskriterierne.
Privatinstitutionen følger de af kommunen vedtagne retningslinjer i forbindelse med
sprogstimulering af tosprogede børn, og er åben for børn, der kræver en særlig
pædagogisk indsats.
Privatinstitutionen vil i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der
fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.
Gennem faglig pædagogisk tilrettelagt aktiviteter søges det enkelte barns anlæg og
interesser udviklet og fremmet, og dets sociale tilpasningsevne udviklet. Al aktivitet
skal ske i en tryg og venlig atmosfære.
Det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges i en ånd af respekt for det enkelte
menneske og et højt fagligt pædagogisk niveau. Al aktivitet foregår i en struktureret
hverdag, hvori tryghed, omsorg og fællesskab blandt institutionens børn, deres
forældre og personale er institutionens omdrejningspunkt.
Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og
politisk anskuelse. Det pædagogiske arbejde i privatinstitutionen sker til at fremme af
åbenhed, tolerance og medmenneskelighed.
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§ 3.
Institutionens ejerforhold
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk.4

Institutionen er en privatdrevet institution ejet af Børnehuset Smølferne Aps.
Institutionen Børnehuset Smølferne har hjemmested i Hørsholm Kommune.
Selskabets anpartskapital udgør pålydende kr. 51.000 skriver femtinul tusinde
kroner.
Privatinstitutionens formue er henlagt til institutionens formål.
Et evt. overskud fra institutionens drift tilfalder det ejerkredsen frit at disponere over

§ 4.
Selskabets ledelse
Stk. 1.

Selskabet ejes af:
Zeynb El-Faour,
Ziad El-Abdallah

§ 5.
Selvskabets regnskabsår
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Institutionens regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2018.
Der indsendes hvert år inden d. 1 april et godkendt og revideret regnskab til
Hørsholm Kommune
Selskabets årsrapport opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende
værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlig afskrivninger, således at
årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets
økonomiske stilling samt resultat, alt i overensstemmelse med
Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

§ 6.
Valg af selvskabets revisor
Stk. 1.

Der er valgt en autoriseret revisorvirksomhed, som skal styre vores
regnskab. Revisionsfirmaet hedder: SR Revision A/S
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§ 7.
Forældre bestyrelse
Stk. 1.

Til varetagelse af forældrenes indflydelse i henhold til Lov om dag-, fritids-, og
klubtilbud m.v. for børn § 14, nedsættes en forældrebestyrelse for institutionen, jf.
tillæg til denne vedtægt.

§ 8.
Institutionsbestyrelsens konstituering og arbejde
Stk. 1.

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.

Stk. 7.
Stk. 8.

Stk. 9.

Stk.10.

Stk.11.
Stk. 12.

Institutionens ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den
overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af
institutionen, samt har det overordnede pædagogiske ansvar for institutionen.
Den daglige pædagogiske leder, skal være godkendt fra Hørsholm Kommune.
Institutionsbestyrelsen består af i alt 6 medlemmer.
Ejerkredsen repræsenteres af 3 medlemmer, 1 medlem udpeges af ejerkredsen, 1
medlem fra forældrebestyrelsen dens formand eller næstformand, og 1
medarbejderrepræsentant uden stemmeret valgt af og blandt de ansatte
medarbejdere.
Medlemmerne af institutionsbestyrelsen sidder i en 2-årig periode, hvilket dog ikke
gælder for medlemmer af ejerkredsen. Valgperioden begynder umiddelbart efter
valget.
Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden
svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af
bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder
også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den
pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.
Institutionsbestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens formand samt
næstformand vælges af og blandt ejerkredsen.
Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt i institutionen
Formanden indkalder til og leder møderne. Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Den daglige ledelse varetager sekretærfunktionen ved mødet.
Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske
anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til
enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.
Indgåelse og ophævelser af aftaler mellem institutionen og Hørsholm Kommune
tilfalder ejerkredsen. Ligeledes gælder ophævelser og indgåelser af aftaler, der
berører institutionens kapital.
Institutionsbestyrelsen kan fastlægge rammer og regler for institutionens drift i
henhold til Lov om dag- , fritids- og klubtilbud m.v. til børn.
Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
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Stk. 13.

Stk. 14.
Stk. 15.
Stk. 16.

medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning
medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Institutionsbestyrelsen kan beslutte, om der skal indkaldes relevante personer til
møderne.
Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand i anliggender – der går ud
over den daglige drift - kræves der et 3/4 fleretal i bestyrelsen.
Institutionens ejerkreds ansætter og afskediger personalet, med respekt for
forældrebestyrelsens lovsikrede kompetencer jf. tillæg om vedtægt for
forældrebestyrelsens §2.

§ 9.
Tavshedspligt
Stk. 1.

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt
tavshedspligt, som fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen er forpligtet til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer skriftligt om
denne tavshedspligt. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse
af denne orientering.

§ 10.
Optagelseskriterier
Stk. 1.
Stk.2.
Stk. 3.

Institutionen er tilgængelig for alle børn.
Søskende har fortrinsret til institutionens pladser, såfremt barnet har alderen til
pladsen.
Privatinstitutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget. Ventelisten er
åbent for alle børn.

§ 11.
Udmeldelse / opsigelse af børn
Stk. 1.
Stk.2.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med to måneds varsel til den
15. eller den sidste i måneden.
Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis
forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 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.
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§ 12.
Åbningstider
Stk. 1.

Stk. 2.

Stk. 3.

Institutionen har en ugentlig åbningstid på 51 timer fordelt på følgende måde:
mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00.
Fredag har institutionen åbent fra kl. 07.00 til kl. 16.00.
Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige
åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af
åbningstiden skal varsles forældrene mindst 2 måneder inden.
Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i
institutionen, under hensyntagen til den pasningsforpligtigelse der påhviler
institutionen som privatinstitution.

§ 13.
Forældrebetaling
Stk. 1.

Stk. 2.

Stk. 3.

Ejerkredsen fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra institutionens
generelle driftsomkostninger, herunder med hensyn til tilsidesættelser til
institutionens vedligeholdelse m.v.
Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 1 måned i forvejen, og være
begrundet med stigninger i driftsomkostninger, forhøjede skatter og afgifter
eller lign.
Institutionen varetager selv opkrævningen af forældrebetalingen.

§ 14.
Tilsyn
Stk. 1.

Hørsholm Kommune fører tilsyn med institutionen i henhold til § 16 i
bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 15.
Tegningsret og hæftelse
Stk. 1.

Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et andet
bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan godkende, at lederen og/eller
institutionens administrationsselskab kan råde over dankort og netbank til
institutionens bank/giro hver for sig.
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§ 16.
Nedlæggelse
Stk. 1.
Stk.2.
Stk. 3.

Ejerkredsen kan beslutte at nedlægge institutionen.
I tilfælde af institutionens nedlæggelse falder institutionens formue tilbage på
ejerkredsen.
Hvis institutionen nedlægges, skal dette meddeles Hørsholm Kommune til den 1. i
måneden med 3 måneders varsel i tilfælde af, at Hørsholm Kommune skal
overtage pasningsforpligtelsen for de børn, der er optaget i institutionen.

§ 17.
Vedtægtsændring
Stk. 1.

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer i
Institutionsbestyrelsen og godkendelse af Hørsholm Kommune.

Vedtægterne træder i kraft pr.__________.

Underskrevet af:

-----------------------------------Institutionsbestyrelsens formand

-----------------------------------Institutionsbestyrelsens næstformand

-----------------------------------Bestyrelsesmedlem

-----------------------------------Bestyrelsesmedlem

-----------------------------------Bestyrelsesmedlem
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Tillæg til vedtægt for
Børnehuset Smølferne institutionsbestyrelse
2. Vedtægt for forældrebestyrelsen
§ 1.
Formål
Stk. 1.

Institutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen
drives i henhold til Lov om dag, fritids- og klubtilbud m.v. til børn, i henhold til
Hørsholm Kommunes mål og rammer for børn i tilbud.

§ 2.
Forældrebestyrelsens opgaver
Stk. 1.

Forældrebestyrelsens opgaver og rettigheder er følgende:
-

-

Forældrebestyrelen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af den
daglig pædagogiske leder
Forældrebestyrelsen har Indstillingsret ved ansættelse af personale
Forældrebestyrelsen skal fastsætte anvendelsen af en budgetramme for
institutionen, inden for de mål og rammer som bestyrelsen fastlægger
Forældrebestyrelen har ret til at til – og fravælge en madordning i institutionen
Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte
mål og rammer, og det af institutionsbestyrelsen fastsatte formål med
institutionen.
Forældrebestyrelsen udarbejder i samarbejde med den daglige pædagogiske
leder institutionens virksomhedsplan. Virksomhedsplanen kan indeholde
følgende punkter:
- Overordnede pædagogiske mål
- Pædagogiske principper
- Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper
- Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
- Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Virksomhedsplanen udarbejdes efter opstart af institutionen og gælder for et år ad
gangen.
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§3.
Forældrebestyrelsens konstitution
Stk. 1.

Stk.2
Stk.3
Stk.4

Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer.
3 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre. Dog skal der mindst være
en forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen samt fra børnehaveafdelingen.
1 medlem uden stemmeret vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i
institutionen.1 medlem fra ejerkredsen.
Forældrebestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, hvilket dog ikke
gælder for medlemmet af ejerkredsen.
Den daglige ledelse er repræsenteret på mødet og varetager sekretærfunktionen.
Udover bestyrelsens medlemmer vælges der 3 suppleanter for
forældrerepræsentanterne og 1 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En
suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som
følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§4.
Valg af forældrerepræsentanter
Stk. 1.
Stk.2.

Stk.3.

Stk.4.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et
forældremøde, som afholdes en gang årligt.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har
fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i
forhold til antallet af stemmer.
Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges
på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen.
Personalemødet afholdes en gang årligt, dog skal medarbejderrepræsentanterne
være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges.
Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters
valgperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i
forhold til antallet af stemmer.

§5.
Stemmeret
Stk. 1.

Stk.2.
Stk.3.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende
forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme
pr. indskrevet barn i institutionen.
Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer
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med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes
afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de
kandidater, der har fået lige mange stemmer. Såfremt der efter omvalget stadig er
stemmelighed, vil valget af kandidater afgøres ved lodtrækning.

§6.
Medarbejder- og forældrerepræsentantens medlemskab
Stk. 1.
Stk.2.

Stk.3.

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn
ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra
det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller
har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i
bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden
svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af
forældrebestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af
forældrebestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig
skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af
bestyrelsen.

§7.
Valg af formand og næstformand
Stk. 1.

Stk.2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i
forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.
Formanden indkalder til og leder møderne. Lederen deltager i bestyrelsens møder
som bestyrelsens sekretær.
Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder
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§8.
Vedtægten
Stk. 1.

Denne vedtægt skal godkendes af Hørsholm Kommune som tillæg til
styrelsesvedtægten for Børnehuset Smølferne institutionsbestyrelse. Ændring kan
kun foretages af institutionsbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos
forældrebestyrelsen. Evt. ændring skal godkendes af kommunen.

Stk.2.

Institutionsbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel.
Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelse og
institutionsbestyrelse er enige herom.

Vedtaget på forældrebestyrelsesmødet den __________.
Vedtægterne træder i kraft pr. _________.

----------------------------------Forældrebestyrelsens formand

-------------------------------Institutionens leder
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