
Vedtægter for Rudolf Steiner Børnehaven Ellemosen 
 

 

 

§1  Den private institutions navn er ”Rudolf Steiner Børnehaven Ellemosen”. Den har hjemme i 

8680 Ry, Skanderborg Kommune. 

 

§2  Bestyrelsen og de ansatte pædagoger  (herefter benævnt som den fælles ledelse) leder i 

fællesskab institutionen. Den fælles ledelse er delt op i ansvarsgrupper, hvor gruppen eller personer 

i gruppen har hver et ansvarsområde. Bestyrelsen er dog den formelle og øverste myndighed. 

 

§3  Hvert år i april afholder børnehaven et årsmøde som en del af et forældremøde. Mødet skal 

indkaldes med mindst tre ugers varsel og vedlægges en dagsorden. Dagsordenen skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

 

1. Fremlæggelse af beretning og årsregnskab for det forgangne år. 

2. Fremlæggelse af pædagogisk beretning for det forgangne år. 

3. Fremlæggelse af årsberetning fra Praktisk Gruppe. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

5. Valg af 4 forældrevalgte repræsentanter, hvoraf 2 er suppleanter  

 

§4  Bestyrelsen og ledelsen hæfter ikke personligt. 

 

§5  Formanden har den forpligtende underskrift i institutionen sammen med et andet 

bestyrelsesmedlem. Kan det ikke lade sig gøre, har næstformanden sammen med to  

bestyrelsesmedlemmer den forpligtende underskrift. 

 

Ved væsentlige beslutninger har den fælles ledelse i enighed den forpligtende underskrift i 

institutionen. Væsentlige beslutninger er bl.a. optagelse af lån og leje af lokaler. Ved lån eller 

kassekredit skal den økonomiansvarlige orientere om situationen til mindst hver  

fællesledelsesmøde. 

 

§6  Institutionens regnskabsår er kalenderåret, dvs. fra den 1. januar til den 31. december. 

Bestyrelsen aflægger regnskabet. 

 

§7  Da der ikke er lovkrav om revision af børnehavens regnskab, vælger bestyrelsen kun en 

registreret revisor, hvis dette ønskes. I så fald går revisoren af hvert år og kan genvælges. 

 

§8  Institutionen har overtaget aktiver og gæld i Rudolf Steiner Børnehaveforeningen i Ry i 

overensstemmelse med åbningsbalancen pr. 1. januar 1999. Institutionen er indtrådt i foreningens 

aftaler, herunder i foreningens ansættelsesaftaler med personalet og driftsoverenskomst med 

daværende Ry kommune. 

 

§9  En beslutning om at opløse institutionen kræver en enstemmig vedtagelse i den fælles ledelse. 

Ophører institutionen, skal aktiver gå til et lignende formål. Den fælles ledelse træffer nærmere 

beslutning herom. 

 



§10  Kun en fuldstændig enig og fuldtallig fælles ledelse kan ændre formålsparagrafferne. 

 

§11  Den fælles ledelses beslutningsgrundlag er, at beslutninger tages i enighed. Kan dette ikke lade 

sig gøre, skal to tredjedele være enige om en beslutning. 

 

 

Børnehavens formål og pædagogiske ide- og eksistensgrundlag 
 

§12  Antroposofi (menneskekundskab), som Rudolf Steiner har udviklet, er arbejdsgrundlaget for 

børnehavens virke og udvikling. Institutionens formål er at drive en antroposofisk børnehave i Ry 

på grundlag af Rudolf Steiners anvisninger. 

 

§13  Pædagogikken udøves på baggrund af Rudolf Steiners antroposofi. Her tages udgangspunkt i 

barnet, og der opdrages til fremme af en sund og harmonisk, fysisk, sjælelig og åndelig udvikling, 

således at barnet, når det er blevet voksent, vil besidde de bedste muligheder for at udføre sin 

livsopgave - til gavn for det selv og for verden. 

 

§14  Børnehaven skal stræbe efter at komme i dialog og at samarbejde med 

lokalsamfundet/samfundet. Børnehaven skal stræbe efter at virke inspirerende på og blive inspireret 

af lokalsamfundet/samfundet. 

 

 

Børnehavens fælles ledelse 
 

§15  Den fælles ledelse skal løbende revidere og eventuelt korrigere ledelsesstrukturer og vedtægter 

efter institutionens aktuelle situation. 

 

§16  Den fælles ledelse afskediger personale, jvf. §11. 

 

§17  Den fælles ledelse skal stræbe efter, at personalet får de optimale rammer til at udføre sit 

arbejde. Det omfatter løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til den normale overenskomst på 

området, og mulighed for fortsat menneskelig og pædagogisk udvikling. 

 

§18  Den fælles ledelse mødes efter behov og mindst fire gange årligt. 

 

§19  Den fælles ledelse er institutionens reelle øverste myndighed, mens bestyrelsen er den formelle 

øverste myndighed. 

 

§20  Den fælles ledelse uddeler og tilbagetrækker ansvarsområder efter behov. På det pædagogiske 

område kun efter udtrykkeligt ønske fra én eller flere blandt pædagogerne, jvf. §32. 

 

§21  Beslutninger taget af den fælles ledelse skal føres til referat. 

 

§22  Alle ledelsesmedlemmer skal modtage en dagsorden senest dagen før et ledelsesmøde, for at 

beslutninger kan træffes. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt. 

 



 

Bestyrelsen 
 

§23  Bestyrelsen er den øverste, formelle myndighed. 

 

§24  Bestyrelsen består af: 

 

 4 forældrevalgte repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf 2 er suppleanter. 

 1 personalevalgt blandt forældrene (valgt af Personalet) 

 Evt. en antroposofisk kyndig person valgt af den fælles ledelse 

 1 person valgt ud fra særlige kvalifikationer eller blandt forældrene 

 

Den fælles ledelse har også mulighed for at vælge en person valgt ud fra særlige kvalifikationer 

eller blandt forældrene.  

Hvis det personalevalgte medlem falder fra, vælger personalet et nyt. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, dog skal det tilstræbes at sikre en hvis kontinuitet 

blandt medlemmerne.  

Valget sker ved simpelt flertal. 

 

§25  Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. første møde efter overdragelse fra den siddende 

bestyrelsen  

Bestyrelsesansvaret overdrages pr. 31. juni hvert år.  

 

§26 Der indkaldes kun i særlige tilfælde, herunder personalesager, til adskilte bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen skal føre referat ved alle afholdte møder.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Hvis bestyrelsen ikke er 

enig, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af 

stemmelighed. 

 

§27  Det enkelte bestyrelsesmedlem skal gøre sig bekendt med antroposofi. 

 

§28  Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig, herunder for budgetter, driftsregnskab og 

lønforhandlinger.  

 

§29  Beslutninger taget på bestyrelsesmøder skal føres til referat. 

 

 

 

Personalet 
 

§30  Personalet har en kontaktperson i forhold til myndighederne, udpeget i enighed blandt 

personalet. 

 

§31  Pædagogerne ansætter nyt personale med godkendelse fra den fælles ledelse. 

 

§32  Pædagogerne har pædagogisk/kunstnerisk frihed under hensyn til formålsparagrafferne. 

 



§33  Pædagogerne danner i fællesskab de daglige rammer og rytmer i børnehaven. 

 

§34  Pædagogmedhjælpere har ret til at udøve det pædagogiske arbejde i det omfang, pædagogerne 

finder dem egnede. 

 

§35  Beslutninger taget på personalemøder skal føres til referat. 

 

§36  Pædagogerne studerer antroposofi. 

 

§37  Ansvarsområder som varetages af pædagogerne: 

 

 Administration af venteliste og optagelse af nye børn 

 Forældrekontakt 

 Kontorarbejde (dog ikke bogholderi, forældrebetaling, løn- og fakturabetaling.) 

 Personalemøder, kurser, antroposofisk litteratur til personalestudier mv. 

 Pædagogisk udformning af hus og have 

 Forældremøder 

 Pædagogisk ansvar i forhold til pædagogmedhjælperne 

 Udførelsen af den daglige, pædagogiske praksis og udviklingen af denne 

 

Ved uenighed blandt personalet er fællesledelsen øverste myndighed. 

 

 

Praktisk Gruppe 
 

§38  Praktisk Gruppe består af mindst to personer, som deltager i fællesledelsesmøder, når dette er 

relevant. Praktisk Gruppe er ikke en del af den fælles ledelse.  

 

§39  Praktisk gruppes opgaver er at: 

 koordinere og uddelegere praktiske opgaver 

 arrangere arbejdsdage 

 afholde årsberetning til års-/forældremødet 

 udarbejde rengøringsliste hvert halve år 

 

§40  Den fælles ledelse skal godkende Praktisk Gruppes projekter. 

 

 

 

Ry, den 20. april 2015 


