
Referat bestyrelsesmødet i Hjortshøj Dagtilbud 
Onsdag den 18. januar 2017  

 
Mødeleder: Solveig, dagtilbudsleder                            
Referent: Hanne, kommunikations medarbejder  
 
Til stede 
Søren, forælder i Spiren  
Line, næstformand, forælder i Solsikken 
Tina, pædagog i Bifrost 
Susanne, pædagog i Solsikken 
Peter, pæd. leder i Bifrost 
Solveig, DT-leder 
 
Fraværende 
Camilla, formand, forælder dagplejen 
Mette, forælder Bifrost - afbud 
 
1.Kostordning 
Resultatet af kostvalget i efteråret viste et flertal for at bibeholde ordningen. 
Der vil komme materiale centralt fra, så ny kostordningsperiode kan sættes i gang pr. 
01.07.2017 (evt. med ny leverandør) 
 
2. Budget/økonomi 
v/Birgitte, administrative medarbejder ADM  
Gennemgang af budget 2017 og styringsværktøjet, som vi benytter i DT. 
 
Børn 

 Dagtilbuddet får et beløb pr. barn pr. 01.12.16 (budget 2017) 
 Bliver en del af hovedbudgettet 
 Pladsudnyttelsen i afdelingerne kan svinge meget (orlov, modulskift, børn ind og 

ud) 
 Børnetallet reguleres op og ned hver 14. dag  

Hvad regner vi med i løbet af året? Prognosen op og ned, hvad forventer vi? 
 
Bygning (el, vand, varme + udbedringer) 

 Dagtilbuddet styrer selv økonomien 
 Mange faste, forudsete poster (el, vand, varme) 

 
”Mindre bevilliger” (It, TR mv.) 
 
Inklusionsmidler og midler til særlige behov 

 Uddeles efter normering i afdelingerne 
 Alle afdelinger skal arbejde med inklusion 

 
Handicapmidler 

 Bevilges pr. barn, man søger timer til – vurderes og bevilges centralt  
 

Dagplejen 
 Kan søge et specielt ”dobbeltvederlag” til børn med handicap eller særlige behov. 

”Tomplads” (dvs. barnet gælder for to) 



2016 – puljemidler 
 Ekstra penge blev givet til vuggestuebørn i 2015 og 16 
 I 2017 lægges det automatisk ind pr. barn 

 
Reservepenge 

 Fællesafsnit, som bruges til fælles ting, sygemeldinger – til at dække underskud 
 Motorikvejleder, inklusion, sprog, TR 

 
ADM holder ca. 6 gange årligt møde med de pædagogiske ledere og DTL Solveig, hvor de 
taler om pladsudnyttelse, lægger budget mv. 
 
2015: Akkumuleret underskud: 479.000 
2016: Forventet underskud ca. kr. 150.000 
 
Dagtilbuddet forventer en stabilt børneindtag, og at langtidssygemeldingerne falder. 
Målet er at få det akkumulerede underskud betalt af i 2017. 
 
 
Nyt fra forældrerådene 
 
Spiren 

 Mai Britt Funk, pæd. leder har fået nyt job og har sagt sin stilling op pr. 01.03.17. 
Der er allerede sat gang i en god proces omkring rekruttering af ny pæd. leder til 
Spiren 

 God harmoni og pædagogisk tiltag og udvikling i Spiren 
 Forældrerådet vil lave aftale om flere forældrekaffe-arrangementer (det har været 

gået lidt i stå) 
 

Solsikken 
 Fået ansat en ny pæd. leder, Anne Tillemann  
 Anne har haft en god start ”på gulvet” den første uge, afsluttende med forældrekaffe  
 Fejrede Solsikkens 26 års fødselsdag med teater for børnene. 
 Har planlagt forældrearbejdsdag i april 
 Talt om, at skal være mere info via BørneIntra 

 
Bifrost 

 Der er fyldt op med børn, og der vil blive plads til at indtage ekstra børn i 2017 
 Der er mange gode pædagogiske aktiviteter og pædagogisk udvikling tilstede 
 Der er stor opbakning til ”Slip legen fri”-projektet 
 Forældrerådet vil lave flere forældrekaffe-arrangementer 

(det har også her været gået lidt i stå). 
 

Dagplejen 
 Ikke repræsenteret 
  

 
Lokal udviklingsplan LUP – fokusområder i 2016-17 
Ledelsen i dagtilbuddets har afleveret fælles LUP (lokal udviklingsplan) for 2016/17 
Samtale med områdechefen og ledelsen i dagtilbuddet den 7. februar , hvor Lup’en bliver 
drøftet og gennemgået. 
Herefter offentliggøres Lup’en på BørneIntra og hjemmesiderne 



 
Læreplanstemaerne – godkendes 
Blev revideret i 2013 
Der kommer noget nyt fra regeringsside i løbet af 2017. 
I dagtilbuddet arbejder man fortsat med de seks læreplanstemaer,  som kan findes på 
hjemmesiderne.  
  
Respekt for grænser 
Krav om årlig orientering til forældre: 
Vejledningen ”Respekt for grænser – ”Forebyggelse og håndtering af sager om et seksuelt 
overgreb mod et barn eller en ung" er udtryk for Aarhus Kommunes ønske om at følge op 
på og tage ved lære af en alvorlig pædofilisag i en af byens daginstitutioner.  
Vejledningen – og tre målrettede minivejledninger til ledere og medarbejdere i hhv. 
dagtilbud, skoler og FU–tilbud – skal skabe åbenhed og debat om et emne, der kan være 
vanskeligt at håndtere.  
Ønsket er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forebyggelsen og håndteringen af 
mistanke om overgreb mod børn og unge. Derfor giver vejledningen indsigt i de 
grundlæggende redskaber, herunder vigtigheden af at foretage en samlet og konkret 
vurdering, gå til nærmeste leder med bekymringer eller mistanker og sikrer god, skriftlig 
dokumentation. 
 
Evt.  
Forældretilfredshedsundersøgelse 
10. marts – 23. april 2017 
Alle forældre modtager en mail med link til undersøgelsen. 
Det har stor betydning for arbejdet i afdelingerne, at så mange forældre som muligt svarer. 
 
 
Næste møde 21.03 kl. 17.15-19.15. 
 
 
 


