
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud  
 

Indbydelse til Bestyrelsesseminar 

Tema: Bestyrelsesarbejdet i et Rudolf Steiner-dagtilbud  
 

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 10-15.30 

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Charlottenlund 

 

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud inviterer alle medlemmer af forældrebestyrelser,     

institutionsbestyrelser, forældreråd mv samt andre interesserede til en dag med fokus på, hvad      

bestyrelsesarbejdet i et Rudolf Steiner-dagtilbud indebærer. 

 

Bestyrelsesarbejdet for et dagtilbud er ret omfattende og indebærer et stort ansvar. Det er mange 

bestyrelsesmedlemmer slet ikke er klar over, når man siger ja til at sidde i en bestyrelse. Bestyrelses-

kurset er en mulighed for at få overblik over bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsområder. 

 

Forældrebestyrelser skal fremover være mere med i arbejdet med læreplaner fx ved at drøfte sam-

arbejdet mellem forældre og dagtilbud om vigtige overgange i barnets liv mv. Det er der krav om i 

dagtilbudsloven fra 2018 – det nye skal dog først implementeres fra midten af 2020. 
 

Bestyrelsesseminaret handler om: 

▪ Hvad er det helt særlige, som bestyrelsen for et Rudolf Steiner-dagtilbud skal understøtte og 

værne om? 

▪ Hvad er forskellen på forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser – og hvilket ansvar og 

arbejdsopgaver påhviler de to typer af bestyrelser? 

▪ Hvordan foregår det praktiske bestyrelsesarbejde i et velfungerende dagtilbud? 

▪ Hvilke krav stiller dagtilbudsloven til forældrebestyrelsens inddragelse i arbejdet med lære-

planer og andre temaer?  

▪ Hvordan er medlemmer af en bestyrelse forbillede for andre forældre og for personalet? 
 

Seminaret indeholder praktiske eksempler fra den virkelige verden samt mulighed for at stille spørgs-

mål. 
 

Målgruppen 

Målgruppen er medlemmer af forældrebestyrelser, institutionsbestyrelser, forældreråd mv., herun-

der også medarbejderrepræsentanter, samt ledere af Rudolf Steiner-dagtilbud. Deltagere fra besty-

relser for andre dagtilbud er også velkomne. 
 

Pris 

Det koster 900 kr. at deltage for bestyrelsesmedlemmer fra dagtilbud som er medlem af sammen-

slutningen. Prisen for bestyrelsesmedlemmer for dagtilbud, som ikke er medlem, er 1200 kr. Denne 

pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på seminaret.  
 

Tilmelding  

Mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk senest den 8. januar 2020.  
 

Hvor 

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, 2920 Charlottenlund. 

 

mailto:info@rudolfsteinerdagtilbud.dk


Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud  
 

 

Bestyrelsesseminar 

Seminar om bestyrelsesarbejdet i et Rudolf Steiner-dagtilbud 
 

Program lørdag den 18. januar 2020, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet 

09.30 – 10.00 Ankomst, indregistrering, kaffe/te og en morgenbolle 

10.00 – 10.15 

 

Velkommen til bestyrelsesseminar v/sammenslutningen  

▪ Fællessang og vers 
▪ Præsentation af dagens program og deltagere 

10.15 – 11.00 

 

Hvad indebærer det at være medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud?  

v/Heidi Hansen, sammenslutningens udviklingskonsulent 

Dimensioner i læringsmiljøet i et Rudolf Steiner-dagtilbud. 

11.00 – 11.15 Pause 

11.15 – 12.00 

 

Forskellige bestyrelser, forskellige opgaver og ansvar 
v/ Tanja Krabbe, sekretariatschef i Daginstitutionernes Landsorganisation 

▪ Forskellige bestyrelser (forældrebestyrelse, institutionsbestyrelse) 

▪ Forvaltningslovens krav til bestyrelsesarbejdet 

▪ Bestyrelsens rolle i forhold til driftsaftale, økonomi og ejendomme 

▪ Bestyrelsens aftaleansvar 

▪ Bestyrelsesopgaver – er der forskel på store og små dagtilbud? 

12.00 – 13.00 Frokost samt mulighed for besøg i Audonicons boghandel 

13.00 – 13.45 

 

Samarbejde mellem bestyrelse og leder 

v/ Lasse Lavrsen (formand for Kirsebærgårdens bestyrelse) og Bjarne Lorentzen 
(administrativ leder af Kirsebærgården) 

▪ Hvad er en god opgave- og rollefordeling mellem ledelse og bestyrelse? 

▪ Hvornår har en leder virkelig brug for sin bestyrelse? 

▪ Hvilke pligter har bestyrelsesformanden i forhold til bestyrelsens arbejde? 

▪ Hvilke pligter og ansvar har bestyrelsesformanden som arbejdsgiver for 
lederen i forhold til lederudviklingssamtaler, supervision og kompetence-
udvikling? 

13.45 – 14.15 Kaffe, the og kage, samt mulighed for besøg i Audonicons boghandel 

14.15 – 15.15 

 

Bestyrelsens ansvar og rolle i forhold til pædagogik og læringsmiljø 

v/Heidi Hansen 

▪  Intensionerne i den nye dagtilbudslov fra 2018 

▪  Bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til læringsmiljø 

▪  Dagtilbudslovens krav til temaer som forældrebestyrelsen skal drøfte 

▪  Hvordan skal bestyrelsen være på tæerne i forhold til at sikre og under-
støtte Rudolf Steiner-pædagogikken? 

15.15 – 15.30 Afrunding af dagen 

▪  Opsamling på dagen – de gode råd til bestyrelsesarbejdet 
▪  Evaluering af seminaret 
▪  Vi synger dagens sang igen 
▪  Farvel 

 


