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Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 
i Hjortshøj Dagtilbud 

 
 
Sted: Børnegården Bifrost 
Dato: 28. januar 2015 
Tidspunkt: 17.30-19.45 
 

 
Tilstede: 
Tanja, forælder i Børnegården Bifrost 
Charlotte, forælder i dagplejen 
Tina, pædagog i Børnegården Bifrost 
Susanne, pædagog i DII Solsikken 
Jonas, forælder i DII Spiren 
Peter Palmelund, pædagogisk leder i Børnegården Bifrost 
Mette Marlene Balle Christensen, kommunikationsmedarbejder 
Solveig Astrid Grud, dagtilbudsleder i Hjortshøj Dagtilbud 

 

Forældrerepræsentant fra DII Solsikken deltager i næste bestyrelsesmøde 

 

Fraværende: 
Ingen 

 
Referent:  
Mette Marlene Balle Christensen 
 
Ordstyrer:  
Solveig Astrid Grud 
 
Dagsorden 
Pkt. 1 – Kost 
Pkt. 2 – Ældstebørnsprojekt 

Pkt. 3 – LUP 2015/2016 
Pkt. 4 – Orientering fra forældrerådene 
Pkt. 5 – Orientering fra Solveig 
Pkt. 6 – Regnskab 
Pkt. 7 – Eventuelt 
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Referat fra mødet den 24. januar 2014 er godkendt. 
 
 
 
Pkt. 1 – Kost 
 
Status på valg af kostordning: 
DII Spiren, DII Solsikken og Børnegården Bifrost har valgt den kommunale kostordning de næste to 
år. 

 
I den forbindelse skal der indsendes kravspecifikationer i forhold til kosten. Det besluttes på mø-
det, at de allerede udarbejdede krav, jf. oplæg fra Spiren, tilføjes dokumentet fra Hjortshøj Dagtil-
bud. Punktet vedrørende økologi bibeholdes.  
 
Derudover besluttes, at pris pr. dag pr. barn skal ligge omkring de 17 kr., hvilket noteres i doku-
mentet. 
 
Solveig sørger for at indsende dokumentet.  
 
 
 
 

Pkt. 2 – Ældstebørnsprojekt 
 
Status på ældstebørnsprojektet: 
Tænketanken har indtil nu afholdt to møder. Processen går stille og roligt fremad. De tilknyttede 
pædagoger er på nuværende tidspunkt i fuld gang med at udarbejde forslag til SMTTE-modeller 
vedrørende projektet pædagogiske indhold.  
 
Næste møde for tænketanken er 29. januar. Her forventes det, at der kan træffes beslutning om 
antal ugentlige dage for projektet. Ledelsens udspil er to ugentlige dage med forventet tidsramme 
på kl. 8.30-13.30; det vil sige, at der lægges op til, at børnene begynder og slutter deres dag i insti-
tutionerne. Der lægges ligeledes på nuværende tidspunkt op til en temauge i løbet af projektet.   
 

Det forventes, at der afholdes fælles forældremøde ang. fremlæggelse af tænketankens arbejde 
den 5. marts.     
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Pkt. 3 – LUP 2015/2016 
 
Status på den lokale udviklingsplan: 
Ledelsen har været samlet i december 2014 for at udarbejde indsatsområderne for Hjortshøj Dag-
tilbud i perioden 2015/2016. Dagtilbuddet har ingen tilsynspunkter – kun udviklingspunkter.  
 
Den samlede LUP er nu blevet godkendt af områdechef Jane Foged. 
 
Herefter kort dialog om indsatsområderne – herunder forældreintra og tidlig indsats. 
 

 
 
Pkt. 4 – Orientering fra forældrerådene 
 
Dagplejen: 

 Ikke afholdt forældrerådsmøde inden mødet. 

 Dagplejen er fyldt op med børn pt. 

 
DII Spiren: 

 Proaktive med diverse arrangementer 

 Aktivt forældreråd 

 Afprøver ny model for fælles forældrearbejdsdage (med/uden børn) 

 Forskellige istandsættelser i gang 

 Der afholdes personaleweekend i marts 

 Respekt for grænser på dagsordenen ved sidste forældrerådsmøde 
 
DII Solsikken: 

 Solsikken er fyldt op med børn – opnormering fra 24 til 26 børn. 

 
Børnegården Bifrost: 

 Ikke afholdt forældrerådsmøde inden mødet. 

 Har afholdt fælles forældremøde med motorikoplæg og dialog på stuerne 
 
 
 

Pkt. 5 – Orientering fra Solveig 
 
Pladssituationen: 
Over 70 børn står på venteliste til en plads i Hjortshøj Dagtilbud. 
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Det undersøges centralt fra, om klubbens fysiske placering skal være på Virupskolen, hvorved der 
kan frigives lokaler med henblik på en institution. Der forventes svar på undersøgelserne i august 
2015. 
 
Respekt for grænser: 
Det er et krav, at respekt for grænser gennemgås en gang om året.  
Herefter dialog på mødet om emnet. 
 
 
 
 
Pkt. 6 – Regnskab 

 
Det endelige regnskab for 2014 forventes klar i løbet af februar. 
Dagtilbuddet har haft et lavt sygefravær samt ingen langtidssyge, barsler m.m. i 2014, hvorfor der 
er sparet penge. Pengene er blevet fordelt på afdelingerne, som hver især har indkøbt forskelligt 
til afdelingerne – herunder legetøj, opvaskemaskine, udendørs legeredskaber, krybber m.m. 
 
Dagplejen giver underskud, hvilket er en generel udfordring i Aarhus Kommune. Der arbejdes cen-
tralt fra med denne udfordring. 
 
Dagtilbuddet har ansøgt om tilskud fra Friluftsrådet til cykler og fået dette tilskud. Der er derfor 
indkøbt 2 cykler med tilhørende cykelhjelme til dagtilbuddet.  
 
Birgitte Knudsen deltager ved næste bestyrelsesmøde med en nærmere orientering om økonomi i 

dagtilbuddet. 
 
 
 
 
Pkt. 7 – Eventuelt 
 
Intet til dette punkt. 
 


