
Vedtægter og forretningsorden. 

Vedtægter for den private institution Stengården - Hestehaven 

Hjemsted og formål. 
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Stengården - Hestehaven er en privat institution, der drives under Stengården, og med hjemsted i Silkeborg kommune. 

Institutionens adresse er Sepstrupvej nr. 27, 8653 Them. 
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Privatinstitutionens formål er at drive dagtilbud for børn i alderen 0-6 år i henhold til lov om dagtilbud § 7 

Stk.2: Institutionens idegrundlag er at tilbyde børn en hverdag i pagt med naturen, hvor dyr og miljø er vigtige 

ingredienser i deres dagligdag. Dagligdagen vil være præget af vores mission, vision og værdier. Disse er tæt knyttet 

sammen med Silkeborgs sammenhængende Børne- og unge politik. 

Stk.3: Vores mission er, at vore børn skal udvikles til selvstændige individer under hensyntagen til det omgivende 

miljø: andre børn, voksne, dyr og natur. 

Stk.4: Vores vision er at alle børn har ret til et godt og sundt liv, at opleve livsglæde og blive anerkendt som dem, de er; 

at udvikle sig til hele, sunde og livsduelige mennesker i fællesskaber, der er båret af gensidig respekt for forskelligheder 

og at lære medansvar 

Stk.5: Vore værdier er: 

1. Respekt, tolerance og accept 
2. Selvværd, ansvarlighed og selvstændighed 
3. Kundskaber, kreativitet og lyst til at lære 

  

Forældrebestyrelse 
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Privatinstitutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf de 3 er valgt af og blandt institutionens forældre. 

Herudover består bestyrelsen af institutionens daglige leder samt dennes ægtefælle der varetager kasserer funktionen 

Stk.2: Valget af de 3 forældrevalgte medlemmer til bestyrelsen finder sted på det årlige forældremøde, som afholdes 

hvert år i september eller oktober måned. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til 

forældremødet. Bekendtgørelse om forældremødet foretages med minimum 14 dages varsel ved opslag i institutionen 

eller ved uddeling af meddelelse til institutionens forældre. 

Stk.3: På forældremødet har alle institutionens forældre stemmeret med 1 stemme pr. barn, som på mødetidspunktet er 

indskrevet i privatinstitutionen. Ved forældre forstås den eller de personer, som udøver omsorgen for barnet. 

Stk.4: Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, i almindelighed dog kun så længe medlemmet har barn i institutionen. Ved 

fuld enighed i bestyrelsen kan det dog besluttes, at et bestyrelsesmedlem kan fortsætte indtil førstkommende nyvalg, 

selv om barnet udmeldes af institutionen. 

Stk.5: Ansatte som har børn i institutionen, har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsen. 

Stk.6: Der kan tillige vælges 1-2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer. Valget gælder for 1 år. 

Stk.7: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. 

Stk.8: Nærmere regler om forældremødets afholdelse, bestyrelsens funktions- og ansvarsområde, herunder 

kompetenceplan m.m., fastsættes af bestyrelsen i en forretningsorden. 

  

  

 4. 



Senest 14 dage efter afholdelse af valg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen sit konstituerende møde, hvor der af de 

forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges en formand. 

Stk.2: Bestyrelsen afholder mindst 3 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Formanden 

drager for, at der tages referat fra bestyrelsens møder, som indføres i fortløbende nummereret protokolsystem eller 

ringbind. De originale og af bestyrelsens medlemmer underskrevne bestyrelsesreferater opbevares i institutionen. 

Stk.3: Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller institutionens leder 

 5 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af de stemmeberettige medlemmer er til stede 

Stk.2: Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning, med mindre vedtægterne foreskriver andet. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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Institutionens bestyrelse påser, at privatinstitutionens pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender 

varetages under hensyntagen til institutionens formål og de aftaler, der til enhver tid er gældende for institutionens 

ledelse og drift. 

Stk.2: Bestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, retningslinjer og principper for privatinstitutionen, herunder 

for eksempel pædagogiske principper samt principper for årsplan, læreplaner og budget. 

Stk.3: Institutionens leder foretager i forening med institutionens personale og efter forelæggelse for bestyrelsen 

ansættelse og afskedigelse af det månedslønnede personale. Lederen kan alene ansætte og afskedige timelønnet 

personale. 
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Institutionen er åben for alle børn indenfor aldersgruppen 0 til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk 

anskuelse. Institutionen har plads til 45 børn. 

Stk.2: Institutionen har egen venteliste som institutionen selv administrerer 

Stk.3: Forældre kan opsige institutionspladsen med 1 måneds varsel til den 1. I måneden. Opsigelse fra institutionens 

side kan normalt kun finde sted ved restance med egenbetaling, og i disse situationer med 1 måneds varsel til en måneds 

udgang. Forinden skal forældrene have modtaget 1 rykkerskrivelse samt 1 skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse. 

Stk.4: Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags- eller henstandsordning, inddrives 

via retslig inkasso. Inkassoomkostningerne tillægges restancen. 
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Privatinstitutionen daglige virke foretages i lejede lokaler og område på Stengårdens matrikel, der er beskrevet i 

lejeaftalen. 

Stk.2: Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, lejemål eller dispositioner udover den 

daglige drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer 
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Institutionens regnskabsår går fra 01.januar til 31. December 

Stk.2: Institutionens regnskab udarbejdes og revideres af kassereren. 

Stk.3: Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældforpligtigelser. 

Hæftelsen svarer til hæftelsen i selvejende institutioner omfattet af fondslovgivningen. Privatinstitutionen er således en 

non-profit institution, idet midlerne, herunder et eventuelt opsparet overskud skal anvendes til institutionens formål. 

Stk.4: Institutionens gæld påhviler privatinstitutionen alene. Der kan således ikke gøres noget personligt gældsansvar 

gældende overfor de enkelte medlemmer, ligesom disse ikke kan blive personligt delagtiggjort i institutionens aktiver. 
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Ændring af privatinstitutionens vedtægter kræver tilslutning fra hele bestyrelsen samt orientering til forældre og 

medarbejdere 
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Nedlæggelse af institutionen kan tidligst ske 3 måneder efter skriftligt varsel til Silkeborg Kommune. 

  

  

  

 


