Vedtcegter for puljeinstitutionen Skovsneglen
§1
Forankring
Stk. 1
Puljeinstitutionens navn er idrrets- og skovb0rnehuset Skovsneglen hjemh0rende i K0ge Kommune, belig
gende Markledet 20, 4600 K0ge.
§2
Formal
Stk. 1
Puljeinstitutionen er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 4 og drives som puljeinstitution.
Puljeinstitutionen er en skov- og idrc.etsinstitution, som modtager b0rn i alderen fra 0-6 ar.
Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle tilbud til b0rn. Puljeinstitutionen skal leve op til, de
til enhver tid gc.eldende krav og love, der er gc.eldende inden for institutionsomradet.
Stk. 2
Skovsneglen lregger vc.egt pa en gentagende og genkendelig rytme i hverdagen, ugen og aret - samt
styrkelse af b0rnenes sanser og fantasi. Skovsneglen har fokus pa det enkelte barns kompetencer og
arbejder hele tiden mod zonen for nc.ermeste udvikling. Skovsneglen arbejder ud fra 4 konkrete vc.erdier:
Glc.ede, rollemodel, helhed og at g0re en forskel.
Der skal vrere glrede hos b0rn, personale og forreldre. Vares fokus pa glrede betyder, at vi som personale
skal vrere opmc.erksomme pa at skabe og vedligeholde en forudsigelighed i vores aktiviteter til at underst0t
te b0rnenes udvikling inden for natur, bevc.egelse og idrc.et. lkke dermed sagt at aktiviteterne skal vc.ere ens
artede, men at det skal give mening for bade personale og b0rn, hvorfor vi gfl)r, som vi gfl)r. Forudsigelighe
den skaber en begribelighed og genkendelighed hos b0rnene, som f0rer til tryghed og glc.ede.
Vi er i personalegruppen bevidste om at fremsta som rollemodeller i hverdagen. B0rn er lynhurtige til at
opfatte og kopiere, hvad de voksne og deres kammerater siger og g0r. Dette er vi meget bevidste om, og
anvender dette som et primrert redskab til at st0tte b0rnenes positive udvikling. I motoriske udfordringer
fungerer b0rnene som rollemodeller for hinanden, pa samme made som de voksne.
For at leve op til de f0rste to vrerdier skal institutionen fremsta som en helhed. Der skat vc.ere enighed i
personalegruppen om institutionens strategi, og de voksne skal ga til arbejdet ud fra en frelles platform.
Helheden for b0rnene skal forstas som, at der skal skabes et motorisk fundament for det enkelte barn, der
kan bygges videre pa. Hvis ikke fundamentet er pa plads, kan det skabe un0dige indlreringsvanskeligheder.
Bevidstheden om de ovenstaende punkter g0r det muligt for Skovsneglen aktivt at gfl)re en forskel. Skov
sneglen ser dette som den vresentligste opgave i et idrrets- og skovb0rnehus nu og i fremtiden.
Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang forega i samarbejde med forc.eldrene.
lnstitutionen star aben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Pavirkning der sigter mod ensret
ning, ma ikke finde sted. lnstitutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.
§3
Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er institutionens h0jeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uan
set antallet af fremm0dte stemmeberettigede.
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Stk. 2
Den ordincere generalforsamling afholdes hvert ar i april. lndkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel ved
annoncering i institutionen og elektronisk (via mailadresser opgivet af institutionens forceldre).
lndkomne forslag skal vcere bestyrelsesformanden i hcende senest 3 uger f0r generalforsamlingens afhol
delse og offentligg0res senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag, der forventes at lcegge beslag pa
institutionens 0konomi, skal indeholde prisestimat.
Revideret regnskab og budget fremlcegges til gennemsyn senest 7 dage f0r generalforsamlingen.
Stk. 3
Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde f0lgende:
a. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetcellere
b. Bestyrelsens beretning
c. Revideret regnskab tit godkendelse
d. Fremlceggelse og godkendelse af budget
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg af suppleanter
h. Eventuelt
Stk. 4
Alie beslutninger pa generelforsamlingen trceffes som flertalsbeslutninger. Enhver stemmeberettiget kan til
enhver tid forlange skriftlighed i afstemningerne. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hver stemmeberet
tigede har 1 stemme pr. barn i institutionen.
Ved afstemning om cendringer i vedtcegterne skal 2/3 af de fremm0dte forceldre stemme for vedtcegtscen
dringen.
Det er muligt at brevstemme vedr0rende indkomne forslag, idet de indkomne forslag offentligg0res 14
dage f0r generalforsamlingen. Det er ikke muligt at brevstemme, nar det angar valg af bestyrelsesmedlem
mer, da forceldre til b0rn, som starter 1. april, og som deltager pa generalforsamlingen, skal have mulighed
for at blive prcesenteret for bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet, og have mulighed for ogsa at stille op til
valg af bestyrelsesmedlemmer.
Den der har forceldremyndighed over barnet er stemmeberettiget. Der kan i scerlige tilfcelde tildeles andre
stemmeret f. eks. plejeforceldre. Alie stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 5
Ekstraordincer generalforsamling skal afholdes, nar flertallet af bestyrelsen finder det n0dvendigt, eller nar
over halvdelen af forceldre til b0rnene i institutionen forlanger dette. Temaet for den ekstraordincere gene
ralforsamling skal angives. Den ekstraordincere generalforsamling afholdes pa samme betingelser, som den
ordincere generalforsamling.
§4
Bestyrelsen
Stk. 1
Puljeinstitutionen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en institutionsleder,
der varetager den daglige pcedagogiske og administrative ledelse. Bestyrelsen beslutter de pcedagogiske og
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administrative principper for institutionen pa baggrund af institutionslederens og det predagogiske perso
nales indstilling.
Stk. 2
Bestyretsen bestar af 6 medlemmer. 5 medlemmer er forreldre til b¢rn i institutionen. Herunder kan det
ogsa vrere forreldre til b¢rn, der er optaget i institutionen, men endnu ikke er startet. Endvidere ma 1 af de
5 forcEldrebestyrelsesposter besrettes af en person med relation (andre end forcEldre) til Skovsnegten.
Forreldrevalgte medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. lnstitutionslederen dettager i bestyrelsesm¢
derne uden stemmeret.
Det tilstrrebes, at et forretdrevalgt bestyrelsesmedlem ogsa er medlem af institutionens st¢tteforening for
at sikre en tret koordinering mellem bestyrelsen og st¢tteforeningen.
Stk. 3
ForcEtdrevalgte medtemmer af bestyretsen vretges pa den arlige generalforsamling for 2 ar af gangen, for
skudt i forhold tit hinanden, saledes at der i tige ar vrelges 3 medtemmer og i utige ar vcEtges 2 medlemmer.
Genvalg kan finde sted. Desuden vretges for et ar ad gangen en 1. og 2. suppteant, der indtrreder ved en
eller fleres udtrredetse af bestyrelsen.
Stk. 4
ForcEtdre kan kun vcEre medlem af bestyretsen sa tcEnge, de har b¢rn indskrevet i institutionen. Nar dette
ikke trengere er tilfretdet, indgar suppteanten/ suppleanterne for den resterende del af vatgperioden.
Medarbejdere er ikke valgbare som forreldrereprresentanter.
Stk. 5
Pa det f¢rstkommende bestyretsesm¢de efter den arlige generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig
med en formand og kasserer.

§5
Bestyrelsens forretningsorden
Stk. 1
Bestyretsen afhotder mindst 4 m¢der arligt. Formanden indkatder til m¢de med mindst 7 dages varsel.
Formanden fastsretter i samrad med lederen dagsordenen for m¢derne og sender senest 3 hverdage for
m¢det en dagsorden med eventuelle bilag. Safremt et medlem ¢nsker et punkt optaget pa dagsordenen,
skal det meddeles formanden senest 5 dage f¢r m¢det afholdes. I scErlige tilfcEtde kan formanden i samrad
med lederen indkalde til m¢de med kortere varsel. Nar m¢det indkaldes, skat formanden sa vidt muligt
forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles pa m¢det. Formanden og institutions
tederen kan ekspedere hastesager, som forelcEgges bestyretsen ved f0rstkommende bestyrelsesm¢de.
Bestyretsen kan ogsa afholde m¢de, nar en tredjedel af bestyrelsens medtemmer ¢nsker det med angivetse
af punkter til dagsordenen.
Stk. 2
Bestyrelsens m¢der afholdes for lukkede d¢re. Bestyrelsen kan indbyde personale og forcEldre til at deltage
pa punkter pa m¢derne.
Stk. 3
Er et medtem forhindret i at dettage i m¢derne pa grund af trengere varende forfald, kan suppleanten del
tage. Vejtedende kan tcEngere varende forfald svare til et fravcEr pa 3 maneder og derover.
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Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mere end halvdelen er til stede. Medlemmerne kan kun deltage i be
styrelsens afstemninger, nar de er personligt tilstede. Alie beslutninger trcEffes ved flertal. Der skrives et
beslutningsreferat af m0derne. I beslutningsreferatet anf0res det for hvert m0de, hvilke personer der har
vcEret til stede. Beslutningsreferaterne er offentligt tilg<Engelige.
Stk. 5
Bestyrelsen kan selv udfcErdige tilf0jelser til forretningsordenen.
§6
Bestyrelsens ansvar og kompetence
Stk. 1
lnstitutionslederen udarbejder hvert ar en virksomhedsplan for det kommende ars pcedagogiske arbejde i
samarbejde med institutionens taste personale og til godkendelse i bestyrelsen inden arets udgang. Et ek
semplar tildeles bestyrelsen til orientering.
Virksomhedsplanen skal omhandle:
• Pcedagogiske principper i henhold til den overordnede malscetning
• Handlingsplan for udm0ntning af de pcedagogiske principper
• Mal og handleplan for forceldresamarbejdet
Stk. 2
Bestyrelsen er driftsherre. Bestyrelsen paser saledes, at puljeinstitutionens administrative og 0konomiske
anliggender varetages under hensyn til institutionens formal, og de regler der til enhver tid gcelder for insti
tutionens ledelse og drift.
Stk. 3
Bestyrelsen trceffer beslutninger vedr0rende institutionens formue. Bestyrelsen kan anscette en honorar
l0nnet forretningsf0rer til at sta for den daglige 0konomiske drift af institutionen.
Stk. 4
Bestyrelsen anscetter og afskediger institutionslederen. Anscettelse af 0vrige personaler er delegeret til den
daglige leder i samrad med bestyrelsen. Afskedigelse af taste medarbejdere sker i samrad mellem den dag
lige leder og bestyrelsen.
Stk. 5
lndgaelse og ophcevelse af de aftaler, der rcekker ud over institutionens daglige ledelse og drift samt vedr0rende institutionens kapital, krcever en flertalsbeslutning fra bestyrelsen.
Stk. 6
Bestyrelsens afg0relser trceffes sa vidt muligt i enighed. Kan enighed ikke opnas, stemmes der om sagen og
en flertalsbeslutning afg0r sagen.
§7
Tavshedspligt
Stk. 1
Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavs
hedspligt fortscetter efter at vedkommende er udtradt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til at orien4

tere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af
denne orientering.
Stk. 2
Det er bestyrelsens opgave at s0rge for, at nye medlemmer far kendskab til mervcerende vedtcegt.
§8
lnstitutionslederens ansvar og kompetence
Stk. 1
lnstitutionslederen varetager, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af puljeinstitu
tionen.
Stk. 2
lnstitutionslederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentligg0relse af den pcedagogiske lcereplan.
Lederne skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opf01gningen af den pcedagogiske lce
replan.
Den pcedagogiske lcereplan indgar i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres en gang arligt til
K0ge Kommune. Lcereplanen godkendes af K0ge Kommune.
Stk. 3
lnstitutionslederen er ansvarlig for, i samarbejde med K0ge Kommune, at gennemf0re sprogstimulering jf. §
4a i folkeskoleloven.
Stk. 4
lnstitutionslederen er ansvarlig for at udarbejde og offentligg0re b0rnemilj0vurderingen. B0rnemilj0vurde
ringen revideres mindst hvert tredje ar.
§9
Personaleforhold
Stk. 1
Leder og evt. souschef i puljeinstitutionen skal have pcedagogisk uddannelse og personalesammenscetnin
gen f01ger i 0vrigt K0ge kommunens godkendelseskriterier.
Der kan modtages praktikanter og anscettes personer i arbejdspr0vning/ jobtrcening.
Stk. 2
Aftaler om l0n- og anscettelsesvilkar sker i henhold tit gceldende overenskomst med BUPL og FOA.
Stk. 3
Ved anscettelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og b(2)rneattest.
Stk. 4
Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskcerpes ved anscettelse.
§ 10
Abningstid
Skovsneglen har abent mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00 og fredag fra kl. 06.30-16.30.
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Forceldrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vcelge at cendre den daglige abningstid i forbindelse
med cendrede behov i forceldregruppen. lndskcerpelse af abningstid skal dog varsles forceldrene med
mindst 2 maneder med mindre scerlige omstcendigheder g0r sig gceldende.
Stk. 2
Puljeinstitutionen har faste lukkedage: Grundlovsdag den 5. juni, den 24. og 31. december. Derudover er
f0rste fredag i marts og f0rste fredag i oktober planlagte pcedagogiske lukkedage.
§ 11
Optagelse i institutionen
Stk. 1
Puljeinstitutionens optagelse af b0rn varetages af K0ge Kommune. Ventelisten star aben for alle b0rn.
§ 12
Opsigelse/ udmeldelse
Stk. 1
Forceldrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 maneds varsel til den 1. eller 15. i maneden.
Stk. 2
Opsigelse fra kommunens side kan normalt kun finde sted ved restance i forceldrebetalingen. Opsigelse kan
i disse tilfcelde ske med en maneds varsel til en maneds udgang. Forinden skal forceldrene have modtaget
rykkerskrivelse med meddelelse om patcenkt opsigelse.
§ 13
Tilsyn
Stk. 1
Kommunen f0rer tilsyn med institutionen efter de gceldende retningslinjer.
§ 14
H�ftelse
Stk. 1
Puljeinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som matte f0lge af anden lovgivning.
Puljeinstitutionen hcefter selv for de aftaler mv. den har indgaet, efter dansk rets almindelige erstatnings
regler.
§ 15
Ophtr
Stk. 1
Beslutning om opl0sning af institutionen tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
I tilfcelde af puljeinstitutionens nedlceggelse skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til til
svarende pcedagogisk, socialt og sundhedsmcessigt formal i K¢ge Kommune.
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