
 

 

 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 24. maj 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Spiren 

 
Mødeleder: Solveig, dagtilbudsleder                            
Referent: Hanne, kommunikation  
 
Deltagere: 
Camilla, forælder Bifrost 
Mads, forælder dagplejen  
Søren, forælder Spiren 
Sigrid, forælder Solsikken 
Peter, pæd. leder Bifrost  
 
Afbud: 
Susanne, pædagog Solsikken 
Tina, pædagog Bifrost 
 
 

Emne Udfordringer 
 

Information 
Debat 
Beslutning 

Dialogmøde mellem 
bestyrelserne, 
rådmanden og Børn 
og Ungeudvalget  

Ingen deltog  
 
                                 
 
 

 
 

Økonomi / 
forventet regnskab 
maj kvartal v/Solveig 
 
 

Ro på økonomien, ser strålende ud. 
Kalkulerer med balance ved årets udgang 
Der er sat penge af til bl.a. ansættelse af ny dagtilbudsleder, 
sygemeldinger i Spiren mv. 

 
I, B 

Orientering fra 
forældrerådene 
v/alle  

Dagplejen 
Peter ansat som konstitueret leder til 31.10 – forsøger at 
skabe tryghed for medarbejdere og forældre 
Der er pt. 12 dagplejere 
Dagplejen fortsætter – også med få dagplejere  
 
Spiren 
Mange medarbejdere har sagt op, flere sygemeldinger. 
Spiren løser det ved at hyre faste, kendte vikarer for at 
skabe stabilitet. 
Skal have kigget på kulturen og strukturen for at fastholde 
medarbejderne. 
Inviterer til orienterende forældremøde mandag, den 28. maj 

 
I,D 



 

 
kl. 19.30.   
 
Solsikken 
Haft god praktisk dag. 
Pølser og brød en succes. 
Personalerotation; løst på en fin måde. 
Cirkusforestilling den 02.06 – tradition. 
 
Bifrost 
Bevilget BUPL-midler til nye aktiviteter om eftermiddagen: 
Har ansat en pædagog til at varetage de praktiske opgaver. 
De faste pædagoger dyrker mere kreativ leg og undersøger 
børnegrupper, leg mv. – rapport til BUPL efterfølgende. 
Glæde og ro. 

LUP 2018/2019 
Udkast v/Peter og 
Solveig 
  

Lokal udviklingsplan – ”ledelsesstrategi-papir”, som tager 
udgangspunkt i f.eks. forældretilfredshedsundersøgelsen og 
den efterfølgende kvalitetsrapport. 
Dagtilbuddet har nedskrevet LUP i en ny skabelon sammen 
med Kernehuset. 
Får sparring af områdechefen – og gøres færdig derefter.  
LUP’en er dynamisk over en 2-årig-periode. 
  

O 
 

”Forældrerollen – 
den fleksible familie 
anno 2018”. 
 
  

Oplæg den 20. juni kl. 18.30-20.30 med Maja Kellberg for 
alle forældre og medarbejdere i Hjortshøj universet. 
Hvem har mulighed for at hjælpe med det praktiske omkring 
afholdelsen af engagementet?  
Medarbejderne hjælper til. 
Alle forældre i dagtilbuddet, 0.-1. klasse inviteres. 
Hanne og Solveig udformer/sender invitation.  

I 

Den nye 
dagtilbudslov 
v/Solveig 
  

Ny dagtilbudslov på vej i 2018    
Lovforslaget om en række ændringer på dagtilbudsområdet 
blev fremsat i januar med virkning fra sommeren 2018  
Børne- og Socialministeriet fremsatte i januar 2018 et forslag 
til en ny lov på dagtilbudsområdet. Loven forventes at træde 
i kraft fra sommeren 2018. 
 
Et udkast til lovforslaget har været i høring i september-
oktober 2017. Det indeholder bl.a. en række ændringer 
vedrørende den pædagogiske læreplan og i forhold til fx 
skærpede krav til kvaliteten af privat pasning og øget 
fleksibilitet og valgfrihed for forældre. Desuden præsenteres 
en ny, fælles pædagogisk ramme, der skal udgøre 
fundamentet for den pædagogiske praksis i alle dagtilbud.  
 
Lovforslaget bygger blandt andet på ”Master for en styrket 
pædagogisk læreplan”, der blev fremlagt i maj 2016, og et af 
omdrejningspunkterne er udviklingen af gode læringsmiljøer 
for alle børn.  
 
På baggrund af ændringer i dagtilbudsloven om 
dagtilbudsbestyrelsernes kompetencer sendes reviderede 
styrelsesvedtægter i høring / 
Se tidligere fremsat materiale 
Evt. høringssvar sendes til LU@mbu.aarhus.dk . 

O 

mailto:LU@mbu.aarhus.dk


 

 
høringsfristen er den 09.06 2018 klokken 12.00 
 
Kommentar: 
Bestyrelsen inddrages mere 
Min. 6 møder årligt 
Giver god mening  
  

Ansættelsen af ny 
dagtilbudsleder til 
Hjortshøj DT 
v/Solveig 

v. Camilla og Peter: 
Solveig går på pension medio august 2018. 
Der er annonceret efter ny dagtilbudsleder  
Udvalg: Skoleleder, Peter, Camilla, områdechef 
10 ansøgninger, ansættelsesudvalget indkalder 3-4 
ansøgere.   

O 
 

Forældresamarbejde 
- at bygge bro 
mellem børns 
livsverdener 
v/Solveig. 
  

Vi skal se en lille film om leg og forældresamarbejde i 
daginstitutioner 
Den nye pædagogiske læreplan er på vej, og to nye film 
sætter fokus på to af de centrale temaer: Leg og 
forældresamarbejde. 

D,B 

Efter gensidig aftale 
er Bente Nørgaard 
fratrådt sin stilling 
som pædagogisk 
leder af dagplejen 
v/Solveig  

Peter Palmelund har overtaget Bentes opgaver, indtil vi 
finder en mere permanent løsning. 
Der skal kigges på ny struktur  

O, 

 
EVT.  

”Børneklubben” (førskolebørn) 
Kører rigtig godt – fra april til sommerferien. 
Børnene vilde med at mødes på kryds og 
tværs. 
Børnene skal deltage i sommerfest på 
lokalcentret. 
 

  

 
God sommer til alle  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 


