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Referat af bestyrelsesmøde den 18. maj 2015 
i Hjortshøj Dagtilbud 

 
 
Sted: Børnegården Bifrost 
Dato: 18. maj 2015 
Tidspunkt: 17.30-19.45 
 

 
Tilstede: 
Charlotte, forælder i Dagplejen 
Susanne, pædagog i DII Solsikken 
Sussi Riise, forælder i DII Solsikken 
Peter Palmelund, pædagogisk leder i Børnegården Bifrost 
Tanja, forælder i Børnegården Bifrost 
Tina, pædagog i Børnegården Bifrost 
Jonas, forælder i DII Spiren 
Solveig Astrid Grud, dagtilbudsleder i Hjortshøj Dagtilbud 
 
Referent:  
Peter Palmelund 

 
Ordstyrer:  

Solveig Astrid Grud 
 
 
 
Dagsorden 
Pkt. 1 – Ældstebørnsprojekt - status 
Pkt. 2 – Praktik i dagtilbuddet – orientering ved Solveig 
Pkt. 3 – Orientering fra forældrerådene 
Pkt. 4 – Kost 
Pkt. 5 – Orientering fra Solveig 

Pkt. 6 – Eventuelt 
 
 
 
 
Referat fra mødet den 12. marts 2015 er godkendt. 
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Pkt. 1 – Ældstebørnsprojekt - status 
 
 
Ældstebørnsprojektet er kommet godt fra start, og der er en god fornemmelse omkring det.  
Børnene kender rammen – også selvom området ikke er indhegnet hele vejen rundt. Der er et po-
sitivt tværfagligt samarbejde med stor opbakning. Der er ligeledes igangsat gode initiativer i sam-
arbejdet mellem skolen og ældstebørnsgruppen – herunder bl.a. læsegrupper og besøg på skolen. 
Børnene er godt i gang med at danne relationer på kryds og tværs. Der er ligeledes opbakning fra 
de børn og forældre, der ikke går i dagtilbuddet.  

 

 

Pkt. 2 – Praktik i dagtilbuddet – orientering ved Solveig 
 
Solveig har nu været i praktik i alle dagtilbuddets afdelinger. Her har hun set dagtilbuddets mang-
foldighed og hvordan afdelingerne fungerer. Det har været en positiv proces, og Solveig er blevet 
bestyrket i, at dagtilbuddets afdelinger leverer god kvalitet og pædagogik. 
 
I efteråret skal de pædagogiske ledere i praktik i dagtilbuddet. 
 
 
Pkt. 3 – Orientering fra forældrerådene 
 

Dagplejen: 

 Forældrerådsmøde er blevet udskudt 

 Bamsedag-arrangementet var en stor succes 

 Dagplejen er fyldt op 
 
DII Solsikken: 

 Solsikken har valg til nyt forældreråd den 29. maj 

 Der afholdes også cirkus den 29. maj. Dagplejen er inviteret med 

 Godt fremmøde ved afholdt forældrekaffe 

 Efter sommerferien afholdes en arbejdsdag 

 Der har været hærværk på legepladsen  
 

DII Spiren: 

 Forældrekaffe fungerer godt i Spiren 

 Der opstartes eventuelt efter sommerferien en fædregruppe, der kan lave noget praktisk 
arbejde i børnehaven 
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Børnegården Bifrost: 

 Har også afholdt en god forældrekaffe 

 Bifrost har arbejdsdag den 29. maj 

 Forældrerådsmøde afholdes den 3. juni 
 
 
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. 
 
 
Pkt. 4 – Kost 

 
Firmaet ”Frk. Laura” har vundet licitationen, og der er dermed kommet ny leverandør af kosttil-
buddet. Der vil komme nærmere info og materiale. Aftalen træder i kraft 1. juli 2015. 
 
På mødet blev mulighederne for, at forældre på skift bager/laver noget mad til eftermiddagen 
drøftet. 
 
 
Pkt. 5 – Orientering fra Solveig 
 
Pladssituationen: 
Der er pt. 80 børn på venteliste til Hjortshøj Dagtilbud – og dermed et stort pres på pladssituatio-

nen. Spiren vil blive udbygget med en ny gruppe, men det er endnu ikke afklaret, om det bliver en 
ekstra vuggestuegruppe eller ekstra børnehavegruppe. 
Der var på mødet en kort dialog om udvidelse af pladser i Hjortshøj. 
 
Sundhedsplejen: 
Der er formaliseret samarbejde med sundhedsplejen, hvilket betyder, at sundhedsplejen på sigt vil 
komme mere ud i institutionerne.  
 
Generationsbrobygning: 
Der er i Aarhus Kommune i Børn og Unge samt i Sundhed og Omsorg samarbejde om generations-
brobygning – herunder ”hvordan kan vi bruge hinanden?”. Bente fra dagplejen har i vores lokal-
område kontakt til lokalcentret. 
 

LUP: 
Forældresamarbejde indgår i LUP’en. Der er fokus på at vedligeholde og udbygge det gode foræl-
dresamarbejde – bl.a. ved fælles bestyrelsesmøde med skolen om konkrete temaer og lokalt vel-
komstmateriale med forventninger til forældresamarbejdet fra skolen og dagtilbuddet. 
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Pkt. 5 – Eventuelt 
 
På mødet var der en dialog om dagplejen i fremtiden – herunder ”Hvordan kan dagple-
jen/dagtilbuddet komme bedre i flow økonomisk?” Der er pt. 19 dagplejere i Hjortshøj Dagtilbud. 
Byrådet har givet udtryk for, at de ønsker dagpleje-tilbud i Aarhus Kommune.  


