
            Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortshøj Dagtilbud 
onsdag den 1. juni 2016 kl. 17.15 – 19.15  i Bifrost 

 
Deltagere 
Jesper, forælder 
Camilla, forælder 
Søren, forælder 
Line, forælder 
Tina, medarbejder 
Susanne, medarbejder 
Peter, pæd. leder  
Solveig, dagtilbudsleder 
 
Mødeleder: Solveig (SAG)                             
Referent: Hanne, komm. medarbejder  
 
________________________________________________________________________ 
 

1. Mulige distriktsændringer i Hjortshøj og Skæring 

 Efter Børn og Unge begyndte se på distriktsændringerne, er der kommet nye 
børneprognoser, som ikke viser de samme kapacitetsmæssige udfordringer for 
Virupskolen over tid.  
Dagtilbuddet troede, de havde en lang venteliste, hvilket ikke er tilfældet. 
Man kan få anvist en plads, to mdr. før barnet skal indskrives – og de ældste børn 
på listen kommer først ind – og der kan hurtig ske ændringer. 
SAG mener, at der er de børn, der skal være, så der fortsat er basis for at have et 
helt dagtilbud. 

 Hvis prognoserne på et senere tidspunkt viser udbygningsbehov på Virupskolen, 
skal der etableres en tunnel under Grenåvej. 
SAG formoder, at forældrene høringssvar ang. tunnelen har haft betydning for 
beslutningen  

 
2. Budget/økonomi 

 Der er tæt på at være balance i dagtilbuddets samlede budget. 
Stort underskud i dagplejen (primært pga. sygemeldinger og manglende børn) 

 Administrativ medarbejder, Birgitte deltager ved første møde i det nye bestyrelsesår 
for at gennemgå økonomien 

________________________________________________________________________ 
 

3. Orientering fra forældrerådene 
Dagplejen 

 Har haft et møde siden sidst 

 Har sendt et spørgsmål om seler i barnevogne, efter at barnet er fyldt to år til 
juridisk afdeling. Afventer svar 

 Har haft arbejdslørdag med rigtig mange forældre 

 Skal have sommerfest den 16.06 

 Forsøger at holde sig til BørneIntra, f.eks. ved indkaldelse 
 
Spiren 

 Har haft arbejdsfredag + grill med medbragt kød + Disney Sjov 



 Har talt meget om, at der mangler børn 

 Der har været meget sygdom i personalegruppen – mere stabilitet nu  
 
Solsikken 

 Har haft arbejdsdag med stort fremmøde og stor effektivitet, bl.a. i gang med 
”udsmykning” 

 Skal lave cirkus den 03.06 

 Har haft besøg af klovnen Lars Gustav – stor succes 

 Er blevet bedre til at dele info på ForældreIntra 
 
Bifrost 

 Skal først holde møde den 15.06 

 Har haft god arbejdsdag med mad, fredag kl. 15-19 – 120 børn og voksne 

 Personalegruppen arbejder på at udvikle en ny struktur – med inddragelse af 
forælderådet 

________________________________________________________________________ 
 

4. Kvalitetssamtalen – indsatsområder og fokuspunkter i 2016-17 
Orientering fra kvalitetssamtalen den 3. februar 2016  
 
Udviklingspunkter 
Tidlig og mere forebyggende indsats 

 Tidlig og forebyggende indsats er en fælles kommunal indsats på 0-18 års jf. 
byrådsbeslutning. Indsatsen udarbejdes lokalt i samarbejde med dagtilbud og 
Fritids- og Ungdomsklub (FU). Lokalplanen afgør derved konkrete indsatser 

 Dagtilbuddet kan i sin strategiske planlægning af kompetenceudviklingen bruge 
spørgsmål til medarbejderne, hvor de vurderer, hvor gode de selv vurderer de er, 
og hvor gode de vurderer, at dagtilbuddet er f.eks. til arbejde med sprog, motorik 
eller robusthed 

 Dagtilbuddet kan i sin planlægning tænke i et styrket samarbejde med 
sundhedsplejen og et fortsat stærk samarbejde med skolen. 

 
Langtidsfriske og robuste medarbejdere 

 Hvad kan vi lære af hinanden på tværs mht. trivsel, social kapital og sygefravær 
(fokus på langtidsfriske). Har netop afholdt en spændende dag om emnet. 

 
Forældrekommunikation  

 Skal linkes til udviklingspunktet fra sidst angående fællespjecen. Der skal følges op 
herpå. Det handler om kommunikation, information og forventninger.  
Der skal være fokus på den gode dialog, konflikthåndtering og forventninger.  

 Udviklingspunktet indeholder f.eks. en beskrivelse af konkrete gensidige 
forventninger mellem forældre og dagtilbud med afsæt i dagtilbuddets pædagogiske 
praksis og mål.  

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Forældresamarbejde og kommunikation 
Gruppearbejde om forældresamarbejde og kommunikation; forældrenes input: 
 
BørneIntra 

 Fælles information til hele forældregruppen bør kun deles på BørneIntra 
Forældrene orienteres derom ved barnets start i institutionen 

 Brugervenlighed, tilgængelighed, internet 
Vigtigt, at medarbejderne har god internetforbindelse for at kunne dele 
informationer 

 Alle stuer bør have en I-pad til den daglige kommunikation 
 
Forventningsafstemning 

 Hvad er behovet for BørneIntra 

 Hvordan kommunikeres generelt 

 Hvad er svartiderne fra ledere til forældre, f.eks. på mail 

 Vigtigt med åbenhed – ærlighed – tryghed begge veje (forældre/personale) 
 
Fungerer generelt godt 

 Billeder af børnene 

 Engageret personalegruppe 

 Arkiv – muligt at finde gamle informationer 

 Billeder på stormskærm 

 Forældrekaffe – gerne med pædagoger og leder 

 Længere introsamtaler 

 Klar tale i dagligdagen  
 
Forældrebestyrelsen arbejder videre med ovennævnte i det kommende bestyrelsesår. 
 
________________________________________________________________________ 
 

5. Fællesmøde, de lokale bestyrelser, FU (fritids- og ungdomsklub), dagtilbud og 
skole (vores bestyrelser) 

 
Samarbejde, fælles indsats 0-18 år. 

 Som en del af den indsats, der er vedtaget på 0-18 års området og den nye 
børnepolitik, ser vi en styrke i, at vi som fællesskab laver et fora, hvor vi alle, skole, 
dagtilbud og FU område udtænker en fælles strategi for 0-18 års området.  

 Fokus kunne være overgange mellem de enkelte områder, hvad er der af 
erfaringer, som med fordel kunne drages nytte af.  

 En fælles styrket indsats på området kunne have fokus på, hvilke initiativer vi kan 
sætte i gang ud fra de erfaringer vi har 

 En temaaften er bevilget, afholdes formentlig i foråret 2017 
Skal give indblik i hinandens verden 

 
Kommunikation.  
Samarbejdet vil kræve en kommunikationsplatform, hvor personale, ledelse og bestyrelse 
kan dele fælles tanker og ideer – og en kommunikationsstrategi, hvor man i fællesskab 
prioriterer en fælles indsats i 0-18 års perspektivet. 

 
 



Den nye Børn og Unge-politik 
”Den mentale model” skal sikre, at man når i mål med og lykkes i arbejdet med børn i 0-18 
års perspektiv. Brikkerne består bl.a. af: 

 Samspillet med forældre som ressourcer 

 Tidlig forebyggende indsats 

 Den sociale kapital (medarbejderne) 

 Den kognitive forpligtelse og ansvar 

 Lederen som rollemodel 
 
________________________________________________________________________ 
 

6. Rådmandens dialogmøde med bestyrelserne d. 19.05 

 Ca. 200 deltagere, primært ledere – kun få forældre 

 Oplægget tog afsæt i Børn og Unge-politikken 

 Bünyamin Simsek lyttede til, hvilke problematikker forældrene ønsker, der skal 
sættes fokus på 

 Workshops: bl.a. ”Forældreorganisationens” oplæg om, hvad den kan tilbyde 
________________________________________________________________________ 
 

7. Orientering  
Børneklubben 
De kommende skolebørn har haft et forløb siden april – en gang om ugen. 
Forløbet har kørt langt bedre i år end i 2015, som var det første år. 
Bedre planlægning – og stor åbenhed for at samarbejde institutioner og skolen imellem 
________________________________________________________________________ 
 

8. Evt. 
 
Ønske om at holde en temadag om sygdom: Hvornår og hvordan er et barn syg? 
 
 

 

Næste møde onsdag den 12. oktober 2016 
 
 

Rigtig god sommer til alle  
 
Bilag 

 Oplæg ved Bünyamin Simsek 
 Forældreforventninger – kommunikation og forældresamarbejde 

 


