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Referat bestyrelsesmødet  
Tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.00 – 19.00 i Solsikken. 

 
Deltagere: 
Sigrid, forælder Solsikken 
Søren, forælder Spiren   
Maria, forælder dagplejen 
Camilla, forælder Bifrost (formand) 
Susanne, pædagog 
Tina, pædagog Bifrost 
Peter, pæd. leder Bifrost 
Solveig, dagtilbudsleder  
 
Mødeleder: Solveig                            
Referent: Hanne H, kommunikation 
 

 
Emne 

 

Information 
Debat 
Beslutning 

Til godkendelse i bestyrelsen v/Solveig (information)   
”Respekt for grænser”  
”De pædagogiske læreplaner” – nye fra 2018  
(vedlagt dagsordenen) 
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Budget/økonomi (information/debat) v/Birgitte Brøgger Knudsen, administrativ 
medarbejder: 
Orientering om budget og forventet regnskab, præsentation og gennemgang af 
styringsværktøjet. 

• Skolen og dagtilbud har fælles administration på Virup Skolen 

• Budget på 25 mio. i dagtilbuddet (ca. 90% er lønninger) 
 
Herunder: 

• Budget udregnet pr. barn i afdelingerne 

• Drift 

• Bygningsbudget 

• El/vand/varme  

• Udbedring (ca. 20.000 pr. afdeling) 

• Ressourcer i afdelingerne (TR, AMR, motorik og sprogvejledere mv.) 

• Inklusionsmidler – uddelt efter antal børn i afdelingerne 

• Børn med vidtgående handicaps (et barn tæller for to økonomisk) 

• 2017: ekstra bevillinger til 0-6 års området (300.000), fast grundbeløb 

• 2017: styrkelse af 0-2 års-området, et engangsbeløb (opsparing i Børn og Unge) 
 

2017 

• Generelt har vi haft nok børn, dog manglet børn i dagplejen 

• Akkumuleret underskud på 600.000 pga. for få børn (2014, 15 og 16). Den eneste 
mulighed for at ”spare” er at tilpasse personaleudgifter; ikke muligt i dagplejen. 
Regner med at få et lille overskud i 2017 (pga. faldet sygefravær, ekstra 
bevillinger). 

• Vanskeligt at lave prognoser, der holder 100%  
 

 Hvorfor nedsat sygefravær? 

• Vi har haft det som indsatsområde og sat forskellige tiltag i gang (f.eks. 
sparringssamtaler med medarbejderne hver 6. uge). 
Oplever større arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne 

 
Kan man spare op? 

• Ja, både underskud og overskud følger til det næste år 

• Vi forsøger hvert år at ramme 0, så pengene bliver brugt hos børnene 
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Rådmandens dialogmøde med bestyrelserne/information (information) 
Peter og Camilla orienterer fra mødet. 

• Oplevede det som et vælgermøde (partierne repræsenterede) 

• Vanskeligt at se dialogen (opdelt i 5 borde, hvor deltagerne kunne spørge) 

• De tidligere dialogmøder har været mere nærværende    
 

Nyt fra afdelingerne 
 
Dagplejen 

• Udflugt til springhallen 

• Nyt forældreråd 

• Peter afløser Bente, pæd. leder 
 
Spiren 

• Ikke børn nok til en hel skolebørnstue – en udfordring. 
Omrokering af personale 

• Det kan mærkes, når de faste pædagoger ikke er på arbejde. 

• Der er skabt mere ro igen. 
 
Solsikken 

• Været i biografen med de store BH børn.  

• Det går rigtig godt – alle er glade for Anne den ny leder. 
 
Bifrost 

• Forældre mærker stabilitet, selvom der har været udskiftning 

• Har fået stor energioptimering (lyskilder, ventilation mv.) 
Stor besparelse + bedre indeklima 

 

Kvalitetsrapport (information) 
Frist for aflevering er den 08.12.2017. 
Ledelsen har indskrevet sin del. Bestyrelsen skal kommentere. 
Camilla: 

• Mange nye punkter, som vi ikke tidligere er målt på 

• Camilla, formand laver et udkast og sender til alle 
Meld tilbage med kommentarer/tilføjelser med det samme!  

• Kommenterer: Sprog – trivsel - kommunikation/BørneIntra – 
forventninger/samskabelse  

• Camilla og Susanne deltager i kvalitetssamtalen den 03.01.2018 kl. 9. 
Ledelsen, nøglepersoner i DT,  områdechefen, skolelederen, dagtilbudsleder fra 
Kernehuset, og en fagkonsulent deltager. 

• Dagsorden følger  

• Sigrid står standby   
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Eventuelt v/Solveig 
 
Fællesskaber på tværs 

• F.eks. institutionerne og skolen til madlavning, sang/musik og besøg på 
lokalcentret 

• Frivillige er en del af lokalcenteret.  
Frivilligkoordinatoren behjælpelig med at sætte ting i gang   

• Bifrost har en ”hjælper” fra bofællesskab (ikke en del af normeringen) 

• ”Medborgskab angår alle fra vugge til borgmester” 
Aarhus Kommune bliver frivillighovedstad 2018  
 
Ny motorikfolder - Hjortshøj DT  
Er uddelt i alle forældre, medarbejdere i DT’s afdelinger. 
 
Fælles bestyrelses, - og forældrerådsmøde, d. 28. februar 2018 
Sammen med skolen og Kernehuset. 
Oplægsholder Mette Fjeldberg, cand. psyk.  
”Positiv ledelse i forældrerollen”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Glædelig jul og godt nytår til alle ♥ 
 


