
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortshøj Dagtilbud – den 20.10.2015 
 

Til stede: 
Jesper, forældre Bifrost (Sofus), forældreråd i 2 år 

Marie, forældre Spiren (Isak, Katrine) forældreråd i 3 år 

Helena, forældre Solsikken (William)  

Peter Palmelund, pædagogisk leder Bifrost, souschef i dagtilbuddet siden 2014  

Solveig Astrid Grud, dagtilbudsleder siden 2007 

 

Fraværende: 

Susanne, medarbejder, Solsikken  

Tina, medarbejder, Bifrost  

 

Referent: Hanne Holm, ekstern kommunikationsmedarbejder 

 

Ordstyrer: Solveig Astrid Grud 

 

Ændring i dagsorden 

Konstituering af bestyrelse udsat til medio november, da dagplejen endnu ikke har valgt en 

bestyrelsesrepræsentant. 

Konstituerende møde den 11.11.15 kl. 17.15 (ca. en times møde) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Præsentation af Hjortshøj Dagtilbud  

v/ Solveig Astrid Grud 

 

Dagtilbuddets organisatoriske tilhørsforhold - overordnet 

 Børn & Unge (B & U) delt op i 8 områder 

 Område ’Grenåvej Vest’ består af 6 dagtilbud og 5 skoler  

 Dagtilbudsledere og skoleledere refererer til områdechef Jane Foged 

 Ole Kiil er Børn & Ungechef og Niels Petersen er direktør i Børn & Unge.  

 I alt 4 forvaltningschefer refererer til direktøren  

 

Dagtilbuddets struktur og samarbejde 

 DTB’er består af 4. afdelinger. Bifrost, Solsikken, Spiren og Dagplejen. Afdelingerne har 

hver en pædagogisk leder. 

 Fælles administration for dagtilbuds- og skoleledere 

 Fælles servicemedarbejdere for dagtilbuddene og skolerne 

Dagtilbuddet arbejder tæt sammen med lokalområdet, og skolen i særdeleshed. 

Der er specielt fokus på ’overgange’ (fra hjem til dagpleje/vuggestue, til børnehave, til skole) og 

’tidlig indsats’ for at give det enkelte barn de bedste muligheder for god udvikling og trivsel under 

hele barnets opvækst.  

 

Udviklingsplan og valgte indsatsområder 

Dagtilbuddet laver i samarbejde med bestyrelsen en Lokal Udviklingsplan (LUP) hvert andet år.  . 

Her defineres en række indsatsområder, som der arbejdes målrettet med de kommende år. 

Pt. arbejder Hjortshøj Dagtilbud f.eks. med kommunikation og forældresamarbejde (se vedhæftede 

LUP). 

LUP’en bygges op efter en skabelon, så den er ensartet i hele kommunen. 
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Økonomi og budgetprincipper 

Dagtilbuddet modtager ca. 23 mio. årligt. 

Budgettet udformes ud fra normering af børn, drift, ledelse. 

Budgettet justeres i udgangen af året ift. det reelle antal indskrevne børn 

Dagtilbuddets budget har balanceret siden reformen i 2007, hvor institutionerne blev sammenlagt til 

dagtilbud. 

Sygefravær er en stor udfordring ift. Til at holde økonomien og er derfor et vedvarende 

opmærksomheds punkt.  

 

 

Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet  

 

2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer og forventninger til samarbejdet  

Kort præsentation.  

Alle bestyrelsesmedlemmer fremgår af hjemmesiderne i dagtilbuddet og i afdelingerne. 

Opdateres efter konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

3. Retningslinjer for suppleanter i bestyrelsen 
Suppleanter har indtil d.d. deltaget på lige fod med ordinære medlemmer. 

Inviteres med til møder, dog uden stemmeret. 

 

Aftale om forretningsorden, hvor der skal tages stilling til: 

 om suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder eller også 

ved ordinære medlemmers fravalg ved enkelte møder 

 om suppleanten kun har stemmeret, hvis der er indtrådt som ordinært medlem, eller 

om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder. 

 Om suppleanter har taleret, hvis de deltager i bestyrelsesmøderne 

 

Udsat til næste møde:  

Valg af formand og valg af næstformand  

Aftale af forretningsorden – pkt. om suppleanter  

 

4. Tilpasning af forretningsorden og aftale om mødehyppighed  
 

Følgende mødedatoer aftalt: 

11.11 kl. 17.15-18.15 – konstituering bestyrelse + forretningsorden 

17.12 kl. 17.15-19.15 – høringssvar ang. besparelser 

 

2016 
27.01 kl. 17.15-19.00 

08.03.kl. 17.15-19.15 

08.06.kl. 17.15-19.15 

12.10 konstituerende bestyrelsesmøde   

 

5. Resultatet af budgetforliget i Aarhus Kommune den 18.09.16 

 

Besparelser for Børn & Unge i Aarhus 2016-19: 

2016: 33 mio 

2017: 88 mio 

2018: 142 mio 

2019:142 mio  
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Besparelser for Hjortshøj Dagtilbud: 

2016: 139.000,- 

2017: 361.000,- 

2018: 569.000,- 

2019: 566.000,- 

 

Kommunen har fundet ”lidt” besparelser og bl.a. flyttet økonomiske ressourcer fra fritids- og 

socialområdet til 0-18 års-området. 

 

Generelt peges der på ’forebyggende indsatser’, det vil sige, at børn ses, hjælpes og støttes på 

bedste vis i 0-18 års alderen. Den skærpede indsats skal medvirke til at give besparelser på længere 

sigt. 

 

’Tidlig indsats’ er i forvejen et fokusområde i alle daginstitutioner, så det hænger fint sammen med, 

at det nu også er på den politiske dagsorden. 

 

I arbejdet er tidlig indsats er der desuden fokus på at styrke forældresamarbejdet, lave 

forældregrupper i dagtilbuddene, tilbyde ’konsultativt forum’ (fagpersoner omkring barnet), arbejde 

målrettet med sprog og motorik. 

 

Besparelserne vil være en løbende proces – og der er sat høringsrunder i gang, så forældre,- leder,- 

og faglige organisationer kan bidrage med idéer og forslag. 

 

 

Tidsperspektiv: 

 10.12.15:  Direktørgruppen afleverer spareforslag til byrådet 

 11.12  Spareforslag sendes til høring og offentliggøres på hjemmesiden 

  Evt. udarbejde høringsforslag 

 8.01 2016  Høringsfristen udløber. 

 Januar 16:  Byrådet behandler spareforslag 

 

 

6. Eventuelt  

 Kvalitetsrapporter 

 skrives og udfyldes  i nov. 2015. 

 Kvalitetssamtale med områdechef, dagtilbudsleder, skoleleder tillidsrepræsentanter, 

arbejdsmiljørepræsentanter. Bestyrelsesrepræsentanter. 

Den 03.12.15 kl. 12-16.   

 Forældretilfredshedsundersøgelsen oktober 2015 

Alle forældre modtager login til spørgeskema – via brev eller mail. 

Undersøgelsen udføres hvert 2. år. 

 

Temaaften for bestyrelser i Område Grenåvej Vest – den 25.11 kl. 19-21.30 

Foredragsholder er rådmand, Bünyamin Simsek. 

Solveig skal tilmelde deltagere, så interesserede skal henvende sig hos hende.  

 

Næste møde onsdag, den 11. november 2015 kl. 17.15-18.15 

ⱱ Vedhæftet LUP + materiale om bestyrelsesarbejde 

ⱱ Indbydelse til temaaften – sender Solveig til bestyrelsen  


