
 

 

Hjortshøj Dagtilbud 
Dagtilbudsleder Solveig A. Grud 
Kankbøllevej 12, 8530 Hjortshøj 

Telefon: 29203950   
E-mail: sag@aarhus.dk 

 

   
 

 

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 
tirsdag den 3.10.16 kl. 17.15 – 19.00 i Bifrost 

Deltagere: 
Camilla, forælder Bifrost  
Sigrid, forælder, Solsikken 
Søren, forælder, Spiren  
Annette, forælder dagplejen (suppleant)  
Susanne, pædagog Spiren 
Tina, pædagog Bifrost  
Solveig, dagtilbudsleder 
 
Referent 
Hanne, kommunikation 
 
 

Præsentation af Hjortshøj Dagtilbud v/Solveig 
 
Dagtilbuddets organisatoriske tilhørsforhold – fra toppen: 
Rådmand for Børn og Unge, Simsék 
Direktør for Børn og Unge, Jan Præstholm 
Forvaltningschef, Søren Aakjær 
Aarhus opdelt i 8 områder m. hver en områdechef 
Grenåvej Vest: 6 skoler – 4 dagtilbud – herunder Hjorthøj Dagtilbud  
Hjortshøj: 3 afdelinger og dagpleje – siden 2007 
 
Se organisationsdiagram: Børn og Unges organisering 
 
 
Vision og værdier 
 
Udviklingsplan 
Dagtilbuddet har udformet lokal udviklingsplan i efteråret 2016 (ligger på hjemmesiderne. 
Gælder i to år til efteråret 2018. 
 
Valgte indsatsområder for perioden: 

• Tidlig og mere forebyggende indsats 

• Langtidsfriske og rubuste medarbejdere  

• Forældresamarbejde 
 
Økonomi og budgetprincipper 
Pulje udregnet ud fra antal indskrevne børn. 
Gennemgås af administrativ medarbejder v. senere bestyrelsesmøde   
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Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet  
Suppleanter inviteres med til bestyrelsesmøderne.  
 

Præsentation af bestyrelsens medlemmer - forventninger til samarbejdet 
Se deltagerliste. 
Dagplejen ikke afklaret ift. menigt medlem. 
HH laver telefon-mailliste over bestyrelsesmedlemmer. 
 

Valg af formand og valg af næstformand 
Retningslinjer for suppleanter i bestyrelsen. Aftale om forretningsorden, hvor der skal tages 
stilling til: 

• om suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder eller 
også ved ordinære medlemmers fravalg ved enkelte møder 

• om suppleanten kun har stemmeret, hvis der er indtrådt som ordinært medlem, 
eller om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder. 

• Om suppleanter har taleret hvis der deltager i bestyrelsesmøderne. 
Se forretningsorden pr. 03.10.2017 
 

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

 
Bestyrelsesmøder i 2017/18 kl. 19.15-21   
05.12 kl. 17.15 Solsikken  
 
28.02 kl. 19.15-21 – Bifrost. Evt. med foredrag af Maja Kjeldberg (Den offetlige debat om 
forældrerollen) – Solveig kontakter hende 
 
24.05 kl. 19.15-21    Spiren  
 
Som et forsøg lægges møderne i 2018 fra kl. 19.15, så der er mulighed for forældrerådene at 
lægge forældrerådsmøder umiddelbart inden bestyrelsesmøderne.  
Mødetidspunktet evalueres efter bestyrelsesåret. 
 

Rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Ungeudvalget  
Dialogmøde (se indbydelse) 
Onsdag den 8. november kl. 17.30 -20.00  
Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C  
 
Input til emne til dialogmødet 
+ tilmelding senest den 31.10 – til Solveig sag@aarhus.dk 
Solveig tilmelder alle samlet senest den 01.11 
 

 
Næste møde, onsdag den 5. december kl. 17.15 – i Solsikken  

 
Vedhæftet 
Forretningsorden 
Organisationsdiagram – Børn og Unge 
Rådmandens indbydelse til dialogmøde 
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