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Retningslinjer for Kontaktråd 

ved Børnehandicapområdet Aabenraa 

 
1. Formål 
 

Kontaktrådet skal høres i spørgsmål af mere generel karakter vedrørende Børnehandicap-

området Aabenraa, herunder samarbejdet mellem området og dets interessenter. 

 

Kontaktrådet kan selv tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme 

med forslag til initiativer, herunder om områdets samarbejde med dets interessenter. 

 

2. Sammensætning 
 

Kontaktrådet består af 13-14 medlemmer: 

  

 4 medarbejderrepræsentanter (1fra Børnehaven,1fra aflastningen og 

            2 fra Posekær) 

 3 ledelsesrepræsentanter 

 4-5 pårørenderepræsentanter (2 fra hver institution, evt. 2 fra aflastningen) 

  1 repræsentant, udpeget af DH (Danske handicaporganisationer) 

 

Der vælges suppleanter for pårørenderepræsentanter. 

 

Institutionsleder deltager i kontaktrådets møder og er ansvarlig for protokollen. 

Institutionslederen er sekretær for kontaktrådet. 

 

3.  Valg 
 

Pårørenderepræsentanter og medarbejderrepræsentanter vælges ved almindelig 

stemmeflertal for 2 år ad gangen. 

Valget forestås af den daglige leder for den enkelte institution. 

 

1 repræsentant fra Danske handicaporganisationer vælges for 4 år, svarende til kommunens 

valgperiode. 

 

Pårørenderepræsentanter udtræder af kontaktrådet ved ophør af tilknytning til området. 

Medarbejderrepræsentanter udtræder fra det tidspunkt vedkommende har indgivet eller 

modtaget sin opsigelse. 

 

4. Møder 
 

Kontaktrådet vælger selv sin formand. 
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Der afholdes mindst 4 årlige møder. 

 

Børnehandicapområdet Aabenraa stiller lokaler til rådighed for møderne og afholder de 

med kontaktrådets virksomhed forbundne omkostninger. 

 

5. Forretningsorden 
 

Kontaktrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

6. Kontaktrådets opgaver 
 

Kontaktrådet er ikke tillagt nogen selvstændig kompetence, men kan udtale sig om alle 

forhold af mere generel karakter vedrørende områdets virksomhed, herunder samarbejdet 

mellem området og dets interessenter. 

 

I forhold til reglerne om forældrebestyrelse i børnehaven, beskriver ”Bekendtgørelsen om 

forældrebestyrelser i særlige dagtilbud” (nr. 1033, 2007) i § 1, stk.2, at forældre skal sikres 

indflydelse gennem en forældrebestyrelse, eller gennem repræsentation gennem en 

fællesbestyrelse.  

Kontaktrådet tager højde for dette med et samlet Kontaktråd. 

 

Kontaktrådet kan selv tage initiativ til en drøftelse af spørgsmål af mere generel karakter 

og komme med forslag til initiativer, herunder om områdets samarbejde med dets interes-

senter. 

 

Kontaktrådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager 

eller konkrete klagesager vedrørende enkeltpersoner. 

 

Institutionslederen skal høre kontaktrådet om følgende spørgsmål: 

 

 Områdets overordnede pædagogiske mål og principper 

 Bygningsmæssige ændringer og ændringer i områdets funktion i øvrigt 

 Principper for anvendelsen af de udmeldte budgetrammer 

 Principper for områdets forældresamarbejde 

 Principper for områdets samarbejde med øvrige interessenter 

 

Når der i en sag foreligger en udtalelse fra kontaktrådet, skal denne udtalelse vedlægges 

ved sagens forelæggelse for Børne – og Uddannelsesudvalget. 

 

Kontaktrådet kan forelægge klager over områdets virksomhed for Børne- og 

Uddannelsesudvalget 

 

Børne – og Uddannelsesudvalget kan anmode kontaktrådet om en udtalelse vedrørende alle 

spørgsmål af mere generel karakter vedrørende områdets virksomhed. 

 

Vedtaget på Kontaktrådsmøde den 19. september 2007 

Vedtaget på Kontraktrådsmødet den 11. november 2015 

Vedtaget på Kontaktrådsmøde den 25. september 2017 


