
 

                                                                                                                                                    10. september 2020 

Kære alle ledere af og bestyrelser for kommunale daginstitutioner   

 

Det er ved at være tid for efterårets valg af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelserne – et valg der 

foretages samtidig med afvikling af et ordinært forældremøde.  

Henset til Corona epidemien anbefales det helt generelt, at der ikke afholdes fysiske forældremøder og 

herunder valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen ved fysisk fremmøde indendørs. I stedet anbefales 

at møderne gennemføres digitalt. Såfremt man ønsker et fysisk møde henstilles det, at mødet og valget 

gennemføres udendørs.  

I dette skriv er en række anbefalinger til hvordan et forældremøde og valg kan gennemføres digitalt, samt 

en gennemgang af de forholdsregler, der skal overholdes, såfremt en institution måtte vælge at 

gennemføre møde og valg indendørs.  

Digitalt forældremøde og valg  

Med et digitalt forældremøde og valg sikres, at der ikke er nogen smitterisiko forbundet med at deltage. 

Endvidere må det formodes, at denne fremgangsmåde kan sikre en relativ høj deltagelse sammenlignet 

med fysiske møder i disse tider. Det anbefales, at man anvender Teams.  

Valget skal fortsat afvikles i overensstemmelse med reglerne i styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud 

Link til Styrelsesvedtægten. 

Den omstændighed at der i styrelsesvedtægten er lagt op til, at valget afholdes ved fremmøde på 

institutionen eller en valgt lokation, jf. § 5, stk. 2, vurderes ikke at være en hindring for, at mødet foregår 

digitalt, men mere som en måde at sikre, at man er tilstede ved mødet, og at der ikke kan stemmes ved 

fuldmagt, jf. § 5, stk. 8.  

Såfremt der blandt forældre er personer, der ikke kan eller ønsker at deltage digitalt, skal disse dog forsat 

have mulighed for at deltage ved fremmøde på institutionen eller den valgte lokation.  

De deltagende og dermed stemmeberettigede forældre vil være dem, der er logget på det digitale møde, 

og dem der evt. er mødt op på institutionen, fordi de ikke kan eller ønsker at deltage i det digitale møde.  

I mange tilfælde gennemføres der ikke et egentlig kampvalg, da antallet af kandidater ikke overstiger 

antallet af pladser i bestyrelsen. Såfremt der er behov for at gennemføre et valg kan håndsoprækning 

foretages ved, at deltagerne afgiver deres stemme mundtligt eller i det kommentarfeltet, der er synlig for 

alle på Teams.  

Opmærksomheden skal dog henledes på, at en eventuel afstemning – uanset om det foregår digitalt – 

fortsat skal være hemmeligt og skriftlig, såfremt blot én forældre ønsker dette.  

I en sådan situation foreslås, at det hemmelige valg foregår via Doodle. Det foregår på følgende måde:  

Doodle udarbejdes, når man ved hvem, der stiller op til valg. Dette kan gøres forholdsvis enkelt og hurtigt. 

Husk at forældre også har ret til at tilkendegive deres kandidatur under mødet, jf. vedtægtens § 5, stk. 7. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/Dagtilbud-til-de-yngste/Mere-om-Dagtilbud-i-Gentofte/For%C3%A6ldrebestyrelser


Herefter sendes link til afstemningen ud via chatten på Teams, og mødedeltagerne kan stemme anonymt. 

Man kan f.eks. opfodre deltagerne til blot at skrive X i stedet for deres navn, når de udfylder deres Doodle.  

Såfremt en institution består af flere enheder og/eller kompetencecenter, skal der som ved fysisk valg på 

en institution laves flere valgrunder – i dette tilfælde som Doodle valgrunder.  

Såfremt man ønsker at afholde stuemøder i forbindelse med efterårets forældremøder kan disse tillige 

afholdes over Teams.  

Forældremøde og valg indendørs  

Såfremt en institution måtte ønske at gennemføre valget indendørs på institutionen eller anden fysisk 

lokation skal reglerne ift. lokaler, som offentligheden har adgang til, overholdes, jf. bekendtgørelse bek. nr. 

1213 af 17. august 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler 

og lokaliteter i forbindelse med Covid 19:  

”§ 8. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, 

hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4: 

1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil 

der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må 

der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 

m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres 

væg til væg uanset inventar m.v. 

2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at 

gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden. 

3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på 

covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 

Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. 

4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. 

pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. 



5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for 

kunder, besøgende og deltagere. 

6) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden 

udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.” 

Såfremt man vælger at afholde eventuelle stuemøder på institutionen, skal reglerne tillige overholdes i den 

situation.  

Det bemærkes, at aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddenes virksomhed – f.eks. forældremøder –  

er undtaget fra reglerne om forsamlingsforbud.  

Såfremt institutionen ikke har et lokale, der kan opfylde kravene, kan der rettes henvendelse til Dagtilbud, 

der vil hjælpe med at afsøge muligheden for andre og større lokaler. Institutionen kan evt.  bede 

forældrene om at forhåndstilmelde sig, så man kender behovet for lokalestørrelse. Såfremt der til mødet 

kommer forældre, der ikke har forhåndstilmeldt sig, har de dog altid ret til at deltage. 

Vi håber I på baggrund af ovenstående vil tage en drøftelse om, hvordan I afvikler efteråret forældremøde 

og valg, og at der er opbakning til at gennemføre møder og valg digitalt eller udendørs.  

I er naturligvis velkomne til at rette henvendelse hvis I har spørgsmål eller behov for vejledning. Såfremt 

der er spørgsmål i forhold til selve indholdet af styrelsesvedtægtens regler om gennemførelse af valget 

rettes henvendelse til Annette Kock – abk@gentofte.dk. Såfremt der er spørgsmål af teknisk karakter ift. 

anvendelse af Teams eller Doodle, kan der rettes henvendelse til Theis Staube Andersson 

(thsa@gentofte.dk) og Maria Fisker (mfla@gentofte.dk). Der kan også rettes henvendelse til Maria, såfremt 

der er behov for hjælpe til at finde lokaler.  

 

Med venlig hilsen 

Sanne Nielsen 

Dagtilbudschef 

Gentofte Kommune 
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