
VEDT,€GTER
For Rudolf Steiner Udebornehaven Stjernedalen

51 Navn og hjemsted
Bsrnehavens navn: Rudotf Steiner Udebsrnehaven Stjernedalen.
Bsrnehaven er en privat institution med hjemsted i Lyngby-Taarbek kommune.
Bornehaven ejer ejendommen matr.nr. 29 AB Kgs. Lyngby By, Christians Sogn.
Bsrnehavens adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby.
Bornehaven er titstuttet Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtitbud.
lnstitutionen drives i henhold tit Dagtitbudstoven 519, stk. 5
Tilstuttet Borneringen pr. 1. januar 2017.

52 Formil
lnstitutionens formAl er at drive bornehavearbejde pi grundtag af Rudotf Steiners
padagogiske impulser, som tager sigte pa'bsrnenes legemlige, sjatetige og endetige
udvikting.' Den skal soge at sikre bsrnene gode udviktings- og aktivitetsmutigheder i
nert samarbejde med bornenes foraldre.
lnstitutionen skal drives efter de til enhver tid gatdende love og foreskrifter for drift af
daginstitutioner.

53 Abningstid
Abningstiden er 8.00 -15.fi).
Bornehaven er lukket i juti mAned, i ugen meltem jut og nytAr, torsdag og fredag i uge 7
(vinterferien), torsdag og fredag i uge 42 (efterirsferien), samt fredag efter Kristi
Himmelfart og pi Grundlovsdag.

54 Optagelseskriterier og opsigelsesvarsel
Bsrnehaven er for bsrn i alderen 1-6 ir. Der er en normering pi7 born i gruppen af 1-3
irige og 16 born i gruppen af 3-6 Arige. Der kan i sommerminederne pga. variabel
skolestart undtagetsesvis vere ekstra born i kortere perioder.
Et barn kan skrives pA ventetiste, selvom det er skrevet pe Ptadsanvisningens venteliste,
Opskrivning kan ske si snart barnet har fAet cpr.nr og ufadle bsrn kan sAledes ikke
opskrives pi ventetisten.

Atte born kan optages i institutionen. I titfeLde hvor der er flere bom pi ventelisten,
end der er ptadser tit, prioriteres der efter fotgende kriterier:
1. prioritet: Born, som har ssskende i institutionen
2. prioritet: Born i famitier, der har tilknytning tiI institutionen, fx. stsrre ssskende der
tidl. har giet i institutionen
3. prioritet: Anciennitet efter opskrivning pi ventelisten

Opskrivning sker via en blanket pi bornehavens hjemmeside, og for at sti pi
ventetisten, skal der indbetates 300 kr pr. barn til bornehavens stotteforening
'Udebsrnehavens Venner. ' lv\an modtager en bekraftetse pi mail om optagetse pi
ventetisten. Det er indbetatingsdatoen/som er galdende som anciennitet. Pengene bliver
ikke returneret, og man er ikke garanteret en ptads i Stjernedalen, selvom man stir pi



ventetiste. Yderligere detatjer vedrsrende opskrivning findes pi bsrnehavens
hjemmeside.

55 Bestyrelsen
Bornehavens ledelse bestir af en bestyretse, der varetager den overordnede tedetse, og
af en teder, der varetager den dagtige praktiske og pedagogiske ledelse og drift af
bsrnehaven.

Bestyrelsen bestir af 5 medtemmer:
3 foraldrereprasentanter og 2 venner af bsrnehaven.
Btandt foreldrerepresentanterne valges formand og nastformand.

Foretdrereprasentanterne vatges for to ir ad gangen pA foraldremsdet umiddetbart
efter sommerferien efter Sociatministeriets bestemmetser. Genvatg kan finde sted.
Valg til bestyretsen sker ved simpett stemmeflertal, og der kan kun afgives 1 stemme pr.
indskrevet barn i institutionen.

Der skal ogsA valges 6n til tre suppleanter. Suppleanter vaLges for et ar ad gangen og
indtrader i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedtem udtrader heraf. Suppleanten har
kun stemmeret, hvis en af de foraldrevalgte bestyrelsesmedlemmer ikke er til stede ved
et bestyrelsesmsde. Man kan kun sidde som foratdrereprasentant i bestyretsen, si
tange man har barn i bsrnehaven.

De to venner af bornehaven skat vare fortrolige med Rudotf Steiner padagogikken, og
skat gi ind for denne. Denne del af bestyrelsen er selvsupplerende for et ir ad gangen.
Nye medlemmer skal godkendes af ledelsen af Sammenslutningen af Rudotf Steiner
Dagtitbud.

56 Bestyrelsesmsdernes afholdelse
Der afholdes 3 ordinare moder om iret, 6t efter forste foreldremsde umiddelbart efter
sommerferien, 6t umiddetbart for Arsskiftet, hvor det nye irs budget fastlagges, samt
6t msde i forsommeren. Herudover kan der indkaldes til ekstraordinere
bestyretsesmoder.
Formanden indkalder tit og teder moderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nir 4/5 af
medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen velger setv sin formand og nastformand btandt foraldrereprasentanterne.
Bestyretsen fastsetter selv sin forretningsorden.
Lederen dettager i bestyrelsesmoderne. En medarbejder skat si vidt mutigt ogsi dettage.
Leder og medarbejder(e) har ikke stemmeret.
Afgoretser traffes med atmindel.igt flertal blandt bestyretsens 5 medlemmer (med
mindre andet fremgir af vedtagterne). I titfatde af stemmetighed er formandens
stemme afgorende.

57 Bestyrelsens arbejdsomrader
Bestyretsen er ansvarlig for, at bornehavens administrative, okonomiske og
ejendomsmassige anliggender udsves i overensstemmelse med bsrnehavens formit og
de regler, der til enhver tid gelder for bornehavens ledelse og drift, samt i
overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregter.



Dette indebarer, at bestyretsen har fotgende hovedansvarsomrider:

1 . Fastteggelse af principperne for anvendetse af budgetrammen og for bornehavens
virksomhed. Regnskabsiret lober fra 1. januar til 31. december.

- Principperne for anvendelse af budgetrammen og for bsrnehavens virksomhed
fasttagges af bestyrelsen under hensyn til bsrnehavens formit og efter opleg fra
bornehavens leder. Bestyretsen skal satedes inden regnskabsirets begyndelse
udarbejde budget for det kommende ir i samarbejde med lederen. Okonomiske
dispositioner som rakker udover det vedtagne budget, krever bestyretsens
godkendetse. Overskud pA irets budget henlegges til bornehave-formil.

- lndgielse og ophavetse af aftaler, der rekker udover den daglige ledelse og drift,
krever bestyretsens tilslutning.

- Bestyrelsen godkender bornehavens irsplan, der udarbejdes af lederen og gelder
for et kalenderir ad gangen.

- Bestyrelsen godkender bornehavens tereptan og evaluering heraf. Denne
udarbejdes af lederen og gatder for to ir ad gangen.

- Da lederen har den fagtige og pedagogiske uddannelse som baggrund, er det
lederen der normatt afgor praktiske og padagogiske sporgsmil i den dagtige
ledelse og drift af bornehaven med ansvar overfor bestyretsen. Tvivlssporgsmil
afgores af bestyrelsen efter at have indhentet rid fra Sammenstutningen af Rudotf
Steiner Dagtilbud.

2. Ansattetse og afskedigelse af bornehavens leder og medarbejdere.

- Bestyrelsen star for ansattetse af ny teder. Bestyrelsens formand sikrer, at
bsrnehavens paraptyorganisation konsulteres, si gatdende regler og procedurer
overholdes. Lederen skal vare uddannet Rudolf Steiner-padagog.

- Bestyretsen uddetegerer ansvaret for at ansatte nye og eventuelt afskedige
medarbejdere tit tederen. Ansattelsen skat ske indenfor bsrnehavens
budgetmassige og padagogiske rammer, og bestyrelsen skal tsbende hotdes
informeret.

- En eventuel afskedigelse af lederen krever kvalificeret flertal pe 4
bestyretsesmedlemmer. For afskedigetse ska[ bestyrelsens formand sikre, at
bsrnehavens paraplyorganisation konsulteres si gatdende regter og procedurer
overholdes.

58 Ejendommen
Beslutninger om kob, satg og pantsetning af ejendommen eller optagelse af eller
overtagetse af lin traffes med kvatificeret flertal bestiende af mindst 4
bestyrelsesmedlemmer.

59 Haftelse og tegningsret
Bornehaven hafter med sin formue for atte institutionens getdsforpligtelser.
Der pihviler ikke bestyrelsen etter foratdrekredsen personlig haftelse.
Bornehaven tegnes af formanden og nastformanden i forening.

510 Nedlaggelse
Ved institutionens ophor titfatder sAvel indendsrs som udendsrs inventar og tosore samt
en eventuel driftsformue efter bestyrelsens beslutning et p€dagogisk form6[ svarende
tit det i 92 navnte.



311 lbdtagtsandrirEer
Andring af formitsparagraffen 52 kan kun ske med titstutning af samttige
bestyretsesmed tem mer.
Andre vedtagtsardrirger kraver 4 bestyretsesrnedtemmers godkendetse.

Rikke Baun
Nastformand
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