
            Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortshøj Dagtilbud 
onsdag den 8. marts 2016 kl. 17.15 – 19.15  i Bifrost 

 
Deltagere 

Jesper, forælder 

Line (suppleant Spiren)  

Susanne, medarbejder 

Peter, pæd. leder  

Solveig, dagtilbudsleder 

Gæst: Johan Stengaard, sagsbehandler i planlægningsafdelingen Børn og Unge 

 

Mødeleder: Solveig                             

Referent: Hanne, kommunikationsmedarbejder  

 

Afbud 

Camilla, forælder 

Søren, forælder Spiren  

Line, forælder Solsikken  

Tina, medarbejder Bifrost 

 

På grund af deltagerfrafald blev flere punkter udskudt til næste møde – den 1. juni 2016  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Mulige distriktsændringer i Hjortshøj og Skæring 
Gennemgang og drøftelse af forslag vedrørende skoledistrikts-ændringer. 

v/Johan Stengaard 

 

Aarhus Kommune arbejder ud fra prognoser i langtidsplanlægningen af skole- og 

dagtilbudsområdet og er bundne af regler i forhold til indtag og forventninger til børn i 

lokaldistriktet. 

Pt. er der stort pres på pladserne i Hjortshøj, mens der i Ellevang og Lystrup/Elsted er ledige 

pladser. For at der kan kapacitetsudvides i et garantidistrikt, skal alle pladser være udnyttet aktuelt, 

ligesom prognoserne skal vise et yderligere behov på 5 og 10 års sigt.  

 

Børn og Unge lægger op til en distriktsændring for den del af Skæring, der ligger mellem Grenåvej 

og motorvejen. Dette område hører i dag til garantidistrikt Grenåvej Vest og på skoleområdet til 

Virupskolen.  

For at udnytte kapaciteten bedre, foreslås Skæring Skole som ny distriktsskole, så området 

anvisningsmæssigt kommer til at høre til Grenåvej Øst fremadrettet. 

 

Distriktsændringer får ingen betydning for de børn, der er i området, som allerede er indskrevet i et 

dagpasningstilbud. De børn, der skal have en plads fremadrettet, vil få tilbudt en garantiplads i 

Grenåvej Øst. 

Berørte dagtilbud vil i samarbejde med pladsanvisning og planlægningsafdelingen søge at 

imødekomme ønsker fra de familier, der bliver berørt at distriktsændringerne. 

 

 

 



Fakta: 

• To store udbygningsområder er planlagt i det berørte område, der aktuelt hører til Virupskolen og 

Grenåvej Vest (275 boliger) 

Udbygningerne forventes at generere omkring 115 skolebørn, 150 dagtilbudsbørn når det er fuldt 

udbygget 

• Skæring Skole foreslås som ny distriktsskole, så ledig kapacitet kan udnyttes så fornuftig som 

muligt på både skole og dagtilbudsområdet 

• Motorvejen foreslås som ny grænse (i dag fungerer Grenåvej som distriktsgrænsen mellem 

Virupskolen og Skæring Skole) 

• Nye børn vil høre til i det nye distrikt 

• I dag retter ca. 50 % af børnene sig mod Skæring 

 

Se desuden notat om ”overgangsprocedurer” fra planlægningsafdelingen 

 

Høringssvar inden 01.04 

Jesper udarbejder et høringssvar på vegne af bestyrelsen. 

Heri appelleres til, at der i distriktsændringer tages hensyn til en kommende farlig skolevej 

(Grenåvej). 

Forældrebestyrelsen godkender høringssvaret. 

Høringssvaret tages med i det samlede høringssvar. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Orienteringspunkter fra Solveig 
 Fællesmøde i lokaldistriktet 

Skolebestyrelsen Virupskolen har ønsket et fælles møde med alle forældrebestyrelser i 

lokaldistriktet (Skolen, Hjortshøj Dagtilbud, Kernehuset, FU ), hvor der tales om 

forebyggende tidlig indsats 0-18 år, herunder kommunikation og forældresamarbejde. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bakkede op om tiltaget. 

Solveig melder tilbage til skolebestyrelsen – og vender tilbage med mødedato 

 

 Dialogmøde  

Rådmand Bünyamin Simsek inviterer hvert år til et dialogmøde med dagtilbuddenes 

bestyrelsesmedlemmer. 

Tilslutningen har været lille, så BS har bedt om input til, hvad der kan trække flere deltagere 

til. 15 har tilbagemeldt: Der ønskes bl.a. mere lokalt islæt på møderne. 

Næste møde er den 19. maj 

Temaet vil være betydningen for dagtilbud i forhold til revidering af Børn og Unge-politik 

 

 Katalog- Tværfaglig enhed (vedhæftet mødeindkaldelsen) 

Kompetenceudvikling blandt medarbejderne. 

Solveig pointerede, at det er medarbejderne i forhold til børnegrupper og fællesskab, der 

bliver set på. Ikke det enkelte barn 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Følgende punkter udsat til den 01.06 
 

 Budget og økonomi 

Regnskab 2015 – budget og besparelse 

 Orientering fra forældrerådene 

 Kvalitetssamtalen – indsatsområder i 2016-17 

 Orientering fra kvalitetssamtalen den 3. februar 2016 

Udviklingspunkter 

 Forventninger og kommunikation  

Forældrenes input 

 

 

Næste møde den 1. juni (flyttet fra 8. juni) 

 
Vi håber på stort fremmøde ved næste møde. 

 

Evt. afbud meldes tidligst muligt. 


