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Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2015 
i Hjortshøj Dagtilbud 

 
 
Sted: Børnegården Bifrost 
Dato: 12. marts 2015 
Tidspunkt: 17.30-19.45 
 

 
Tilstede: 
Charlotte, forælder i Dagplejen 
Susanne, pædagog i DII Solsikken 
Sussi Riise, forælder i DII Solsikken 
Randi Nielsen, suppleant, forælder i DII Spiren 
Peter Palmelund, pædagogisk leder i Børnegården Bifrost 
Birgitte Brøcher Knudsen, administrativ medarbejder 
Mette Marlene Balle Christensen, kommunikationsmedarbejder 
Solveig Astrid Grud, dagtilbudsleder i Hjortshøj Dagtilbud 

 

Fraværende: 
Tanja, forælder i Børnegården Bifrost 

Tina, pædagog i Børnegården Bifrost 
Jonas, forælder i DII Spiren 

 
 
Referent:  
Mette Marlene Balle Christensen 
 
Ordstyrer:  
Solveig Astrid Grud 
 
Dagsorden 
Pkt. 1 – Regnskab for 2014/budget for 2015 

Pkt. 2 – Ældstebørnsprojekt 
Pkt. 3 – Orientering fra forældrerådene 
Pkt. 4 – Orientering fra Solveig 
Pkt. 5 – Eventuelt 
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Referat fra mødet den 28. januar 2015 er godkendt. 
 
 
 
Pkt. 1 – Regnskab for 2014/budget for 2015 v/Birgitte Brøcher Knudsen 
 
 
Regnskab for 2014: 
Birgitte gennemgik regnskabet for 2014 – bilag udleveret på mødet. 
Alt i alt går det samlede dagtilbud ud med et underskud på 50.000 kr.  

 
Fællespulje: 
Der blev til året 2014 reserveret ca. 1.000.000 kr. til uforudsete udgifter. Dagtilbuddet har haft et 
lavt sygefravær samt ingen langtidssyge, barsler m.m. i 2014, hvorfor denne pulje ikke blev op-
brugt. De resterende penge blev i slutningen af 2014 fordelt på afdelingerne, som hver især har 
indkøbt forskelligt nyt til afdelingerne (dagplejen havde et underskud, der skulle dækkes, hvorfor 
den ikke fik tildelt ekstra ressourcer i slutningen af 2014 som de andre afdelinger). 
 
 
Budget for 2015: 
Birgitte gennemgik budgetfordelingen for 2015 – bilag udleveret på mødet. 
 
Budget for hver afdeling regnes ud efter antal børn pr. 1. januar 2015. 

Derudover er der et bygningsbudget for hver afdeling. 
 
Pulje til børn med særlige behov: 
Sidste år søgte afdelingerne beløb fra puljen til børn med særlige behov – i år bliver puljen ligeligt 
fordelt mellem afdelingerne (dagplejen har sit eget system).  
 
Fællespulje: 
Der er reserveret 1.000.000 kr. til fællespuljen i 2015. 
 
Økonomimøder: 
Birgitte holder hver 2. måned økonomimøder med de pædagogiske ledere (dagplejen = hver må-
ned).  
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Pkt. 2 – Ældstebørnsprojekt 
 
Status og evaluering af forældremøde den 5. marts: 
Den 5. marts 2015 blev der afholdt møde for forældrene til børn i det kommende ældstebørnspro-
jekt. I alt var ca. 35 forældre mødt frem, og Tænketankens medlemmer bestående af forældre og 
pædagoger holdt oplæg om processen og det kommende projekt. 
 
Overordnet set et godt møde med en positiv indstilling til projektet. Der vil senere blive udsendt 
noter fra mødet. 
 
Referater fra møderne i tænketanken ligger tilgængelige på intra. 
 

 
 
Pkt. 3 – Orientering fra forældrerådene 
 
Dagplejen: (v/Solveig) 

 Dagplejen er pt. fyldt op i Hårup, men har været udfordret af manglende børn 

 Der er stor opmærksomhed på dagplejen økonomi 

 
 
DII Solsikken: 

 Der er pt. 3 repræsentanter tilbage i forældrerådet i Solsikken. Der er valg til maj, hvorefter 
forældrerådet igen vil være fuldtalligt 

 Sussi Riise er nyt medlem af forældrerådet og bestyrelsen 

 For tiden arbejdes der på at etablere forældrekaffe 
 

 
DII Spiren: 

 Har gode erfaringer med forældrekaffe og arbejdsdage 

 Der er blevet købt nyt til legepladsen og personalet 

 
 
Børnegården Bifrost: (v/Peter) 

 Ældstebørnsprojektet har været drøftet en del i Bifrost 

 Der har været udskiftning i de unge medhjælpere. De nye har fundet sig godt tilrette 

 Selvhjulpenhed var et af de centrale emner på sidste forældrerådsmøde 

 
 
 
Det foreslås at undersøge muligheden for brug af legeplads og institution i weekender for forældre 
og børn – med inspiration fra Skødstrup, hvor der er tilknyttet voksenansvarlige med nøgler til ste-
det. 
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Pkt. 4 – Orientering fra Solveig 
 
Pladssituationen: 
Der er pt. 75-80 børn på venteliste til Hjortshøj Dagtilbud.  
 
 
Kost: 
Det afventes, hvilket firma der får aftalen i forbindelse med kostordningen. Hjortshøj Dagtilbud 
har gode erfaringer med firmaet Madkassen og håber derfor, at samarbejdet kan fortsætte. 
 
 
Godkendelse af principper for fællespasning: 

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Nyt fra ledelsen: 
Den lokale udviklingsplan (LUP) er blevet godkendt af områdechefen. 
2015 skal bl.a. bruges på vidensdeling og inspiration: 

 Solveig skal i foråret i ”praktik” i alle afdelinger - en formiddag om ugen. 

 De pædagogiske ledere skal i løbet af 2015 lave taburet-bytte hos hinanden for at blive in-

spireret og skabe rum til vidensdeling. 

 Pædagogerne skal også besøge hinandens afdelinger i 2015 for at blive klogere på hinan-
dens praksis.   

 

 
Tidlig indsats: 
Hele Børn og Unge har fremover øget fokus på tidlig indsats som en del af en effektiviseringstanke. 
Man håber, at man ved at investere i en tidlig indsats kan spare senere i et 0-18 års perspektiv. Det 
tværfaglige samarbejde mellem forskellige instanser og forældresamarbejdet skal derfor udbygges 
og styrkes de næste par år. 

 

 

 
 
Pkt. 5 – Eventuelt 
 
Intet til dette punkt. 

 
 
 


