
 

 
 Side 1 
 
 

 
 

Forældrerådet ved Synscenter Refsnæs 
Forretningsorden  
Revideret: September 2016 
 
 
Formål: 
Inddragelse af pårørende på det kollektive niveau for at understøtter, at pårørende 
kan have indflydelse på fællesskabet på tilbuddet som helhed.  
Med det kollektive niveau forstås indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af 
tilbuddene, jf. SEL § 16.  
Målet er at skabe et velfungerende samarbejde, gennem nærvær og dialog, til gavn for 
brugere, pårørende og personale via dialog og samarbejde der er baseret på forvent-
ninger, nærvær og gensidig respekt. 
 

 
Forældrerådets størrelse og sammensætning: 
 
Rådet består af 4(8) medlemmer. Der kan være i alt 4 forældrerepræsentanter der re-
præsenterer de 4 boenheder. Herudover deltager områdelederen for alle botilbud, en 
afdelingsleder og 2 medarbejderrepræsentanter i forældrerådets møder.  
 
 
Valgtidspunkt og periode: 
 
Forældrerådet vælges for 2 år. Valget til forældrerådet finder sted på familiedagen i 
juni måned, således at der vælges 2 forældrerepræsentanter i ulige år og 2 forældre-
repræsentanter i lige år.  
Ved første møde efter valget vælger de 4 forældrerepræsentanter en formand.  
Synscenter Refsnæs´ medarbejderrepræsentanter udpeges blandt de interesserede 
medarbejdere på botilbuddene af afdelingslederen og områdelederen.   
 
 
Antallet af møder:  
 
Der afholdes 4 møder om året samt 2 fællesmøder med skolebestyrelsen.  
Og der kan efter behov afholdes flere møder i forældrerådet.  
 
 
Mødeindkaldelse og dagsorden: 
 
Mødedatoerne aftales for 1 år af gangen.  
Sekretæren(afdelingslederen) udsender dagsordenen til mødet senest 1 uge før afhol-
delse af mødet. Forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest 14 
dage før mødets afholdelse. Formanden kontakter sekretæren senest 14 dage før mø-
det, for afgivelse af dagsordenpunkter.  
Følgende punkter er faste punkter på dagsordenen: 
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 Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

 Godkendelse af dagsordenen. 

 Nyt fra forældrene. 

 Nyt fra Bo1. 

 Nyt fra Bo2. 

 Evt. 
 
 
 
 
Mødeledelse og sekretæropgaver: 
 
Formanden er mødeleder ved forældrerådets møder og afdelingslederen er sekretær.  
Dagsorden og referatet udsendes til medlemmerne af forældrerådet og lægges på 
Synscenter Refsnæs hjemmeside 
 
 


