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Kom	  og	  gør	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  det	  gode	  børneliv	  i	  institutionen!	  

Valg	  til	  bestyrelsen	  

I	  den	  kommunale	  institution	  er	  det	  forvaltningen	  og	  i	  sidste	  ende	  kommunalbestyrelsen	  der	  har	  
beslutningskompetencen	  i	  forhold	  til	  at	  lægge	  en	  linje	  for	  hvad	  man	  vil	  med	  institutionen	  og	  hvordan	  man	  
sætter	  rammen	  herfor.	  I	  den	  selvejende	  institution	  er	  de	  beslutninger	  og	  det	  ansvar	  udlagt	  til	  bestyrelsen.	  

Bestyrelsen	  har	  dermed	  mulighed	  for	  at	  sætte	  den	  retning	  for	  institutionen,	  som	  opleves	  som	  relevant	  og	  
vigtig.	  Fordi	  bestyrelsen	  har	  det	  overordnede	  ansvar	  for	  institutionen,	  herunder	  arbejdsgiveransvaret,	  
udviklingsansvaret	  og	  det	  økonomiske	  ansvar.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  at	  gøre	  værdier	  og	  pædagogiske	  
principper	  levende	  i	  institutionen,	  prioritere	  budgettet,	  sikre	  en	  god	  trivsel	  og	  et	  kompetent	  personale	  og	  
sikre	  at	  institutionen	  er	  i	  løbende	  udvikling	  og	  forholder	  sig	  til	  den	  forældregruppe	  og	  det	  samfund	  det	  er	  
en	  del	  af.	  	  

Ud	  over	  at	  du	  som	  bestyrelsesmedlem	  gør	  en	  forskel	  for	  institutionen	  børn,	  får	  du	  som	  medlem	  af	  
institutionsbestyrelsen	  også	  en	  viden	  og	  en	  erfaring,	  som	  du	  kan	  drage	  nytte	  af	  i	  mange	  andre	  
sammenhænge.	  Det	  gælder	  en	  introduktion	  til	  ledelsesmæssige	  emner	  og	  problemstillinger	  og	  det	  gælder	  
det	  at	  man	  som	  en	  del	  af	  en	  samlet	  bestyrelse	  og	  i	  tæt	  dialog	  med	  ledelsen,	  får	  en	  god	  træning	  i	  at	  afdække	  
synspunkter	  og	  holdninger	  og	  på	  demokratisk	  vis,	  nå	  frem	  til	  sunde	  beslutninger.	  	  	  

Har	  du	  lyst	  til	  at	  komme	  med	  dit	  bidrag	  til	  sammen	  med	  lederen	  og	  resten	  af	  bestyrelsen	  og	  
medarbejdergruppen,	  at	  drive	  og	  understøtte	  institutionens	  udvikling?	  Så	  stil	  op	  til	  bestyrelsen.	  Der	  
afholdes	  valg	  til	  bestyrelsen	  d.	  xx.	  xx.	  	  

For	  at	  sikre	  en	  god	  introduktion	  til	  bestyrelsesopgaven	  og	  til	  det	  samarbejde	  der	  skal	  ske	  i	  bestyrelsen,	  
afholder fobu flere gange om året	  bestyrelseskurser.	  På	  kurset	  får	  du	  mere	  at	  vide	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	   
være	  en	  del	  af	  en	  selvejende	  institutionsbestyrelse,	  og	  hvad	  opgaven	  går	  ud	  på.	  	  




