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Referat fra bestyrelsesmødet i Hjortshøj Dagtilbud 
26. APRIL 2017 kl. 17.15 – 19.00 i Bifrost 

 
Mødeleder: Solveig                            
Referent: Hanne, komm. medarbejder  
 
Deltagere 
Søren, forælder Spiren 
Line, forælder Solsikken 
Camilla, forælder dagplejen 
Susanne, pædagog Solsikken 
Tina, pædagog Bifrost 
Peter, pæd. leder Bifrost 
Solveig, dagtilbudsleder 
 

Emne og udfordringer 
 
Ansættelse af pæd. leder i Spiren/ status på proces v/Søren og Solveig 
(information) 

 Hanne Nyboe Kjeldsen er konstitueret leder – hun kommer fra FU-området, har stor 
ledererfaring og kender Aarhus Kommune rigtig godt. 

 Stillingen opslås til fast ansættelse pr. 16.08.2017, hvor Hanne Nyboe søger 
stillingen på lige fod med andre ansøgere .  
 

 Budget og økonomi v/Solveig (info og debat) 

 Birgitte, admin. præsenterede styringsværkstøjet ved forrige bestyrelsesmøde 

 Status: Vi har fyldt op af børn i alle afdelinger – og der er luft i økonomien til at 
betale gæld af. 

 Underskuddet er steget gennem de seneste tre år – primært pga. manglende børn 
i 2016 ,og manglende børn i dagplejen over flere år.  

 Dagplejens feriepasning vil evt. foregå sammen med institutionerne 2018.  

 Det er stadig en stor udfordring at få forældre til at melde ferie på BørneIntra. 
 

Orientering fra forældrerådene (info og debat) 
 

 Dagplejen 
Der er kommet helt nyt forældreråd – alle meget engagerede.  
Det kan være vanskeligt at opnå fællesskab med de andre forældre, da 
dagplejerne er i så stort et geografisk område. 
(Camilla fortsætter som formand indtil næste valg. Hendes søn begynder i Bifrost 
den 01.05).  
Bente, pædagogisk leder har været langtidssygemeldt, er nu tilbage igen.  
 
 

 Spiren 
Har vundet en konkurrence, og er kommet med i en 100 procent økologisk-
ordningsprojekt i 6 uger under Netto.  
Har fået plantekasser med hjul – flere fisk og vandrende pinde. 
Fødselsdag som ”junglehule”. Tidligere børn fra Spiren kom på besøg og deltog i 
kagespisningen . Rigtig hyggeligt.  
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 Bifrost 
I gang med ”Slip-legen-fri”(motorik og sanseoplevelser)– udfordrer børnene 
motorisk. Har bl.a. lavet sanse- og inspirationskasser med idéer til lege, afviklet 
moon cars og indrettet udendørs værksted i stedet. 
Børnene involveres og er med til at lave de ting, der er blevet/bliver lavet. 
Forældrene har ved et forældremøde været ”udsat” for mange af de ting, børnene 
er beskæftiget med i deres hverdag.    
 

 Solsikken 
Haft rigtig en god og effektiv forældre arbejdsdag – fredag - med en stor 
opbakning fra medarbejdere og forældre.. 
Stor arbejdsindsats med efterfølgende fællesspisning. 
Alle er meget glad for den nye pædagogiske leder Anne Tillemann. 
 

Børneklubben for de kommende skolebørn er i gang. De mødes én gang om ugen i april, 
to gange om ugen fra maj, og  indtil  det afsluttes med en temauge. I år også en stor 
succes.  

De generelle regler vedr. lukketider i dagtilbuddene justeres v/Solveig (info) 
Det betyder, at når det sidste barn er hentet, må personalet gerne lukke før tid, såfremt 
det er aftalt med lederen, og personalet ønsker at afspadsere den resterende tid.  
Ønsker personalet ikke at afspadsere, er det lederens ansvar at sørge for, at der er 
andre opgaver, som kan løses.  
Det er den enkelte dagtilbudsbestyrelse, som skal formulere et princip for, hvorledes de 
justerede regler skal udmøntes lokalt.  
 
Hvad vil vi i Hjortshøj Dagtilbud? 
Generelt kan man lukke mellem 16.30 og 17. 
Hvor er grænsen – vil vi give op til et kvarter? Der vil sandsynligvis kunne hentes tid på 
personalet afspadsering. 
I ferieperioden er børnene ofte hentet tidligere.  
Hvordan ser data ud? 
Holdningen er, at det skal være balance – og at personalet selv skal styrer det:  
”Når sidste barn er gået, har du mulighed for at gå”. 
Ledelsesmæssigt ansvar at lægge opgaver.  
Peter Palmelund laver et udkast ud fra data og debatten i bestyrelsen.    

Rådmandens dialogmøde med bestyrelserne  
Onsdag, den 31. maj kl. 19.00 til 21.30. Solveig sender link. 
 

Forældretilfredshedsundersøgelsen. 
er gennemført fra den 10. marts-23. april 2017  
Svarprocenten ret høj. Stadig mulighed for at svare, hvis man ikke har nået det.  
  
Velkomstfolder for Hjortshøj DT- udkast 
Der er taget fotografier i afdelingerne den 24.04. 
Folderen forventes at blive trykt inden sommerferien.  

 
 
 

Næste møde, onsdag den 14.06 kl. 17.15-19.15 
(Line fra Solsikken forsøger at sende sin suppleant.) 


