
 

 
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Hjortshøj 
den 05.10.2016 

Deltagere 
Mette, forælder Bifrost 
Søren, forælder Spiren 
Susanne, medarbejderrepræsentant, Solsikken 
Sara (suppleant for Line), Solsikken 
Peter, pædagogisk leder Bifrost, stedfortræder 
Solveig, dagtilbudsleder 
 
Afbud 
Tina, medarbejder Bifrost 
Camilla, forælder dagplejen 
Line, Solsikken 
 
Mødeleder 
Solveig 
 
Referent 
Hanne, kommunikationsmedarbejder 
 

 
Dagsorden 
 
Præsentation af bestyrelsens medlemmer og forventninger til samarbejdet  
Solveig  dagtilbudsleder siden 2007 
Peter  pæd. leder i Bifrost og stedfortræder siden 2014 
Sara  ny forælder i Solsikken, suppleant 
Søren forælder i Spiren - bestyrelsesmedlem siden 2014 
Susanne  pædagog i Solsikken siden 2009, i bestyrelsen siden 2013 
Mette  forælder i Bifrost – ny i bestyrelsen  
 
 
Valg af formand og næstformand 
Camilla og Line ønsker at fortsætte som formand og næstformand. Tillykke! 
 
 
Kostvalg 
Forældrene skal stemme om kostordningen den første uge i december. 
Ordningen gælder fra sommer 2017 til sommer 2019. 
Forældrebestyrelsen udformer valgsedler – hvad kan man stemme om?  



Peter sender materiale om kostpolitik og retningslinjer snarest 
Forslag om, at der i forbindelse med kommende kostvalg laves en  
samlet evaluering af, hvordan det har fungeret i afdelingerne de  
seneste to år. 
 
Bestyrelsesmøder i 2016/17   
 
02.11. kl. 17-20 Rådmandsmøde på Elsted Skole 
   Rådmand, Bünyamin Simsek inviterer alle bestyrelser til  
   dialogmøde – efterfulgt af bestyrelsesmøde. 
   Solveig sender invitation snarest. 
 
24.11 kl. 17.15-18.45 Kostvalg   
    
18.01 kl. 17.15-19.15  Økonomi 
   Dagtilbuddet administrative medarbejder, Annette, deltager 
 
21.03 kl. 17.15-19.15  Ordinært møde 
 
Foråret 2017 Fælles bestyrelsesmøde med skole, SFO – april 
 
14.06 kl. 17.15-19.15 Ordinært møde 
 
 
Orientering 
Solsikken er ved at ansætte ny pædagogisk leder. 
Håber på ansættelse fra 01.12.16. 
Peter og Solveig deler ledelsen indtil da. 
 

 
Udsættes til kommende møde/r 
 
Retningslinjer for suppleanter i bestyrelsen. Aftale om forretningsorden: 
 

 Skal suppleanter kunne indtræde i bestyrelsen, når et ordinært medlem 
udtræder eller også ved ordinære medlemmers fravær ved enkelte møder 

 Har suppleanten kun stemmeret, hvis han/hun er indtrådt som ordinært medlem, 
eller om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder 

 Skal suppleanter have taleret, hvis der deltager i bestyrelsesmøderne. 
         
Tilpasning af forretningsorden. 

 Aftale om mødehyppighed (ordinære møder), tidspunkt for møderne og mødernes 
længde – (der skal holdes mindst fire årlige møder).  
 

 
Dagtilbuddets organisatoriske tilhørsforhold 

 Vision og værdier 

 Udviklingsplan og valgte indsatsområder 

 Økonomi og budgetprincipper. 
  
Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet v. Solveig Astrid Grud  
 



 
Evt. 
Kommunikationen om bestyrelsesarbejdet foregår via BørneIntra 

 Indkaldelser, referater og bilag lægges i samlemappen ”Bestyrelse Hjortshøj” 

 Bestyrelsesmedlemmer får alt tilsendt via ”beskeder” i BørneIntra – husk at tjekke 

 Forældre kan kommunikere til hinanden via ”beskeder” i BørneIntra 
 
Spørg Hanne, hvis I er i tvivl om noget hasth@aarhus.dk  
 
 
 
Bilag 
√ Frokost og madordninger i dagtilbud (sendt tidligere via ”Beskeder” 
√ Forretningsorden (konfirmeres v. bestyrelsesmødet den 02.11) 
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