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Referat for bestyrelsesmødet i Hjortshøj Dagtilbud 
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 17.15 – 19.15 i Bifrost 

 
Deltagere 
Camilla, forælder Bifrost 
Søren, forælder Spiren 
Cille, forældre Solsikken (for Line) 
Susanne, pædagog Solsikken 
Peter, pæd. leder Bifrost 
Solveig, dagtilbudsleder  
 
Afbud: Tina, pædagog Bifrost  
 
Mødeleder: Solveig, dagtilbudsleder                            
Referent: Hanne, kommunikation 
 
 

 

Emne og udfordringer 
 
Information/
debat/beslut
ning 

Forældretilfredshedsundersøgelsen  
(Information Solveig) 
Hermed et par tendenser fra forældretilfredshedsundersøgelsen i 
Hjortshøj DT: 

 

 Der er en tendens til at den tid der bliver brugt til det enkelte 
barn fremadrette skal være et opmærksomhed punkt.  

 Spørgsmål omhandlende forældrenes tilfredshed med deres 
barns trivsel: tendens ser ud til at være status quo. Vi ønsker, at 
det skal være et opmærksomhedspunkt, som vi vil være 
undersøgende på. 

 Vores digitale kommunikation via Børneintra: Her er vi gået 0,2 
frem, men fremadrettet skal det også være et 
opmærksomhedspunkt, da der er/ har været en tendens til, at 
det vi gør, ikke er nok.  

 Opmærksomhedspunkt omhandlende spørgsmål: ”Du har en 
god dialog med personalet/dagplejeren om, hvordan du kan 
styrke dit barns trivsel, læring og udvikling” (fx ved at læse 
sammen med barnet.): Det ser ud til, at der er en tendens til, at 
dagplejerne er i en tættere dialog med forældrene om, hvordan 
de kan styrke deres barns trivsel, læring og udvikling.  
 

Fremadrettet bliver der dykket ned i punkterne på forældreråds,- 
bestyrelses,- og ledelsesniveau 
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Budget/økonomi 
(Information, debat) 

 Det akkumulerede underskud forventes betalt af i 2017 

 Alle afd. er pt. fyldt op med børn.  
  

 
 

Orientering fra forældrerådene  
(Information, debat) 
 
Dagplejen 

 Ikke repræsenteret 

 Har fået en rigtig god forældretilfredsheds-undersøgelse 
 
Spiren 

 Personalegruppen arbejder med ny struktur 

 I gang med ansættelsesproces af pædagogisk leder 

 ØkoBanden fra Netto 100% økologisk/projekt i 6 uger: Godt og 
lærerigt projekt. 

 Fra ” have til mave” projekt succes 

 ” Storkeprojektet” (kigge på storke via web-cam).  

 Afskedsfest for storebørnsgruppen. 
 

 
Solsikken 

 Hat traditionen tro igen i år haft cirkus for børn og voksne, med 
stor succes. 

 Blomsterkasser og grøntsagsbed 

 Talt om BørneIntra i forældrerådet 

 God stemning i institutionen - børn og voksne 

 Anne, leder – synlig og god leder. Anne er faldet godt til i DT. 

 Afskedsfest for storebørnsgruppen. 
 

 
Bifrost  

 ”Slip-legen-fri”-projekt begynder at leve, godt implementeret 

 Teltet bruges hver dag 

 Gjort klar til kælkebakke 

 Bedsteforældredag den 16.06 

 Afskedsfest for storebørnsgruppen. 
 

 

Generelle regler vedr. lukketider i dagtilbuddene justeres 
(Information, debat v/Peter) 

 Udkast vedr. lukketider  

 Bestyrelsen konfirmerede princippet 

 Forældre og personale orienteres 

 Træder i kraft fra 01.07.2017 
 Ledelsen arbejder videre med at indhente data på afspadsering  

 
 

Regler meldes 
ud til personale 
og forældre 
inden 01.07 
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Udkast til princip for lukketider i Hjortshøj Dagtilbud 
Ud fra data i Bifrost: 
Generelt kan der lukkes mellem 16.30 og 17, hvor der jævnfør data 
oftest er få børn. I ferieperioder er det ofte tidligere.  
Når sidste barn er gået, har du som medarbejder mulighed for at lukke 
institutionen og afspadsere. 
Hvis du ikke har afspadsering, kan du i samråd med din pædagogiske 
leder aftale andre opgaver. 
Institutionen skal være klar til næste dag, før der lukkes. 
Grænsen for afspadsering er +/- 15 minutter.  
 
 

Rådmandens dialogmøde med bestyrelserne  
(orientering v/Camilla og Solveig) 

 Info om nye institutioner og skolebyggerier – gøre tidssvarende 
og moderne. 
Prognoser fra 10 år siden holder.  

 Budskab: Daginstitutionerne opfordres til at 
forventningsafstemme med forældrene. Brug forældrene som 
ressourcer – være tydeligere om forventninger. 
 

Solveig mailer 
slides fra 
dialogmødet 
 

Kost  
(information v/Solveig)  
Udbud af eksternt leveret frokostmåltid: Aarhus Madhus fra 
01.07.2017-2019 – se mere på www.aarhusmadhus.dk  

 
 
 

Eventuelt 

 Velkomstpjece for Hjortshøj DT- færdig og trykt i 400 
eksemplarer. Justeres undervejs… 

  

 

 
 

Rigtig god sommer til alle ☼ 

http://www.aarhusmadhus.dk/

