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Vedtægter for Familierådet i Tårnby Kommune 
 
§ 1. Navn 
Familierådet i Tårnby kommune 
Adresse er: Amager Landevej 76, rådhuset 2770 Kastrup 
 
§ 2 Familierådets formål 
 

1. Familierådets målgruppe er familier til børn med særlige behov, det kan være børnehandicap, psykiske 
udfordringer, sociale udfordringer. Dvs. det kan være familier som har et eller flere børn der får 
specialpædagogisk støtte i skolen, går på specialskole, går på dagbehandlingstilbud, som modtager 
forebyggende tilbud ifht. f.eks. angst mv. familiebehandling mv. Det kan være børn der er anbragte eller 
har et handicap. 

2. Familierådet skal forstærke familiernes stemme ind i udviklingen af Tårnby Kommunes indsatser/tilbud, 
organisering og samarbejde om familier med særlige behov.   

3. Familierådet skal hjælpe med at styrke dialogen mellem familier, forvaltning og politikere.  
4. Familierådet skal have fokus på målgruppens forhold og styrke opmærksomheden på de udfordringer der 

særligt møder familier med særlige behov. 
5. I den første periode skal familierådet bidrage via rådgivning til udviklingen af en ny samlet Børne- og 

Familieafdeling hvor nye procedure, ny organisering, nye samarbejdsformer og nye tilbud er under 
udvikling. Herudover kan familierådet give feedback på den kvalitetsmæssige udvikling af kommunens 
tilbud, udvikling af kommunens specialtilbud, herunder specialskole, dagbehandling og fritidstilbud.  

 
§3 Familierådets sammensætning og udpegning 
 

1. Familierådet består af  
2. Der vælges op til 5 medlemmer blandt forældre efter objektive kriterier. De forældre der melder sig 

opdeles i 4 kategorier og der trækkes lod blandt medlemmerne i hver kategori.  Det sidste medlem 
udtrækkes blandt alle medlemmerne. Kategorierne er:  

 Går dit barn i almen folkeskole 
 Går dit barn i dagtilbud 
 Går dit barn i et specialskole/klasse/dagbehandlingstilbud 
 Er dit barn i plejefamilie, på opholdssted eller lignende.  

3. Der udpeges 2 repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget til at sidde med i Familierådet, hvoraf 
formanden for Børne- og Skoleudvalget er den ene.  

4. Der udpeges to ledere/medarbejdere fra Børne- og Familieafdelingen. 
5. Der udpeges en tilforordnet fra Børne- og Kulturforvaltningen til rådet.  
6. Der udpeges ikke personlige stedfortrædere for medlemmerne af familierådet. 
7. Der foretages en ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af 

Familierådet i en valgperiode.  
 
§4 Familierådets konstituering 

1. Familierådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at 
medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.  

2. Familierådet afholder sit konstituerende møde umiddelbart efter valget. Der konstituerer de sig med en 
formand og en næstformand som begge er forældrevalgte. Sekretariatet for rådet indkalder til møde.  

3. Formand og næstformand udgør et formandskab. Formandskabet har ansvaret for, at der udarbejdes en 
årsplan, udarbejdes dagsordener til familierådets møde, og at sikre at et af de årlige møder bliver med 
deltagere af familier bredt i kommunen.  

 
§5 Familierådets arbejdsform 
 

1. Familierådet fastlægger selv sin forretningsorden, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige 
retningslinjer for Tårnby Kommunes familieråds arbejdsform.  

2. Der afholdes som udgangspunkt fire årlige møder.  
3. Familierådet skal dog sikre at et årligt møde er åbent og hvor familier bredt inviteres til deltagelse.  
4. Sekretæren sørger for at Børne- og Skoleudvalget orienteres om referaterne.  
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5. Sekretæren sørger for at høringssvar Tårnby Kommunes familieråd følger de respektive sager ved deres 
videre behandling i kommunen.  

6. Familierådets medlemmer er omfattet af de samme regler for tavshedspligt, der gælder for folkevalgte og 
ansatte i kommunen.  

7. Familierådet kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete 
klagesager. Her henvises til kommunens borgerrådgiver.  

8. Familierådet skal høres om initiativer, som har betydning for målgruppen af familier med særlige behov.  
9. Familierådet skal fungere som rådgivende organ for udviklingen af indsatser og forældresamarbejde i 

Børne- og Familieafdelingen.  
 
§6 Familierådets sekretariatsbetjening 

1. Tårnby Kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Familierådet. 
 
§7 Familierådets økonomi 

1. Der afsættes midler til familierådets drift og lokaler til rådighed samt et årligt stort møde.  
 
§8 Ændringer af vedtægterne 

1. Familierådet kan foreslå Børne- og Skoleudvalget ændringer i vedtægterne 
2. Børne- og Skoleudvalget kan over for Familierådet foreslå ændringer i vedtægterne 
3. Vedtægtsændringer får virkning efter vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget 

 
§9 Ikrafttrædelse 
 
Den 11. februar 2022, Revideret den 10.3.2022. 
 


