Vedtægterne for Den selvejende private daginstitution Bikuben

I.

Navn m.v.

§1.
Stk. 1. Den selvejende private daginstitutions navn er Bikuben, og skrives som Bikuben i teksten herunder.
Stk. 2. Bikubens hjemsted er Herning Kommune. Bikuben drives fra adressen Kaj Munks Vej 5, 7400 Herning.

li.

Den private daginstitutions formål

§2.
Stk. 1. Bikuben tilbyder førskole i form af den private daginstitution jfr. Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 for april,
maj, juni og juli måned før skolestart i 0. klasse. Formålet hermed er, at sikre en alsidig personlig udvikling,
sociale kompetencer, sproglig udvikling, at anvende krop og bevægelse, behandle naturen og
naturfænomener samt kulturelle udtryksformer. Disse formål skal fremmes gennem et samarbejde mellem
pædagoger, lærere og forældre.

Ill.

Optagelse og opsigelse af børn i Den selvejende private daginstitution Bikuben

§3.
Stk. 1. Børn optages i Bikuben i den rækkefølge de skrives op tidsmæssigt. Der kan maksimalt optages 23
børn. Er et barn indskrevet og eventuelt begyndt i Bikuben, kan pladsen opsiges med mindst en måneds
varsel til udgangen af en måned.

IV.

Åbningstiden

§4.
Stk. 1. Åbningstiden er mandag til torsdag kl. 7.00 til 17.00 og fredag kl. 7.00 til 16.00. Åbningstiden kan
ændres af bestyrelsen.
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V.

Betaling

§5.
Stk. 1. Forældrebetalingen udgør et beløb pr. måned som er identisk med skolepengeraten på Børneskolen
Bifrost. Der opkræves tillige et depositum af samme størrelse som skolepengeraten.

VI.

Ledelsen

§6.
Stk. 1. Der ansættes en leder for Bikuben, som er en person med pædagogisk uddannelse. Lederen ansættes
og afskediges af bestyrelsen.

VII.

Bestyrelse

§7.
Stk.1. Forældrene til børn, der begynder i Bikuben, vælger af den pågældende forældrekreds 3 personer, der
udgør forældrebestyrelsen for Bikuben. Valg til forældrebestyrelsen sker hvor Bikuben begynder. Valget sker
ved hemmeligt skriftligt valg, medmindre andet besluttes i enighed.
Stk. 2. Forældrebestyrelsen konstituerer sig med en formand, kasserer og sekretær. Forældrebestyrelsen
holder møde i forbindelse med opstart i Bikuben, og når en af bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt ønsker det.
Stk. 3. Lederen af Bikuben deltager i bestyrelsesmøderne. Lederen har ikke stemmeret.
Stk. 4. Forældrebestyrelsens funktionsperiode udgør april, maj, juni og juli måned det pågældende år.
Stk. 5. Forældrebestyrelsen har det overordnede ansvar for Bikuben, herunder sikre udarbejdelse af et
selvstændigt budget og regnskab for Bikuben. Forældrebestyrelsen fastsætter sammen med lederen
principperne for Bikubens arbejde, og har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale til
Bikuben.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for
deres hverv. Meldes et barn ud, udtræder dennes forældre af bestyrelsen, hvis de er valgt.

VIII.

Økonomi og regnskab mv.

§8.
Stk. 1. Bikuben hæfter alene for sine forpligtigelser.
Stk.2. Bikuben drives som en selvstændig økonomisk enhed. Der udarbejdes budget og regnskab for Bikuben.
Bikuben har eget cvr.nr som er 34 75 58 92
Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
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Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for Bikuben jf.
gældende regler.
Stk.5. Overskud, der realiseres ved drift af Bikuben, kan alene anvendes til Bikubens drift og aktiviteter.

IX.

Tegningsret

§9.
Stk.l. Bikuben tegnes af enten bestyrelsesformanden og lederen for Bikuben i forening eller af den samlede
bestyrelse.

X.

Ændring af vedtægter mv.

§10.
Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægter eller nedlæggelse af Bikuben træffes af bestyrelsen med 4/5
flertal.
I tilfælde af nedlæggelse af Bikuben skal eventuel egenkapital/formue efter beslutning
anvendes til at give andre børn gode oplevelser.

Vedtægterne er godkendt af

Herning, den

/.

f./. 2020
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bestyrelsen,

