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Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortshøj Dagtilbud 
Onsdag, den 28. februar 2018 kl. 19.30 – 21.00 i Bifrost. 

 
 

Mødeleder: Solveig, dagtilbudsleder                            
Referent: Hanne, komm. medarbejder  

 
Deltagere 
Mads, forælder dagplejen (afløser Maria) 
Maria, forælder dagplejen 
Søren, forælder Spiren 
Camilla, forælder Bifrost 
Peter, pæd. leder dagtilbuddet 
Solveig, dagtilbudsleder dagtilbuddet  
 
Afbud  
Sigrid, forælder Solsikken 
Tina, pædagog Bifrost 
Susanne, pædagog Solsikken 
 

 
 
Emne 
 

 

Information 
Debat 
Beslutning 

1 ”Forældrerollen – den fleksible familie anno 2018”. 
Evaluering af aftenens oplæg med Maja Kellberg, psykolog - SOSU Østjylland (I, D) 

• Et godt oplæg, men for kort tid 

• Mere tid til oplæg og drøftelse, hvis Maja skal hyres igen 

• Meget håndgribeligt og konkret                
 
 

2 Regnskab 2017/Budget 2018 v/Solveig (I, B) 

• Vi går ud med et overskud – vendt fra et underskud i 2016  
(langtidssygemelding og mangel på børn) 

• Arbejdet med trivsel og arbejdsglæde – lavere sygefravær 

• Fået flere børn i dagtilbuddet 
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Orientering fra forældrerådene (I, D) 
Dagplejen 

• Dagplejerne gode til at arbejde sammen (f.eks. de tre i Elev, som ligger ”udenfor” 

• Bente, pæd. leder, er kommet tilbage efter sygdom – kører godt 
 
Spiren 

• Opstart til mere fokus på sang og musik – MGP…   

• Godt styr på økonomien – det kan mærkes på flere gode indkøb 
 

Bifrost 

• Medarbejder ansat til kreativt forløb i 2½ md.   

• Forældrene har fået inspiration af hende til at være mere kreative med deres børn 
 
Solsikken 

• Har mange pædagogiske tiltag i gang 

• Pædagogerne får meget ros 
 
Ledelsen 

• Har et rigtig godt, nyt team med fem ledere, som gerne vil arbejde sammen og 
bruge hinanden 

• Tidligere har lederne været med hinanden rundt for at hente inspiration 
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En god skolestart – et fælles ansvar (I) 
Lokaldistriktet har udarbejdet vedhæftede skrivelse for at give forældre et indblik i arbejdet 
for at gøre deres barn parat til skolestart. 

• Fin pjece med god info og gode tips 
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Kvalitetssamtalen d. 03.01.18/Indsatser/ udviklingspunkter de kommende to år 
Se vedhæftede referat fra samtalen. 
 
Kvalitetssamtalen var en god dialog, hvor alle blev hørt. 
Ledelsen går snart i gang med at udforme den lokale udviklingsplan (LUP) – hvor der skal 
fokus på følgende: 
 
Udviklingspunkter fremover 

1) Revitalisering [genoplivelse, ref.] af læreplanstemaerne: 

o    Vi vil gerne have fokus på læreplanstemaerne og styrke børnenes kompetencer 
inden for nysgerrighed over for naturen og børnenes deltagelse i kulturelle 
fællesskaber. 

2) Samskabelse og kommunikation med forældrene: 

o    Vi vil arbejde med at skærpe kvaliteten af den kommunikation og 
forventningsafstemning, vi har med forældrene mundtligt og digitalt både med 
forældregruppen og forældrene til det enkelte barn. 
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Arbejdet med begge punkter ønskes udført med blik for et tættere samarbejde i et 0-18 
årsperspektiv. 
 

6 Eventuelt (D) 

• Spørgsmål om overgangen fra vuggestuen til institutionerne. 
Ledelsen tager det op  

• Afspadsering, når der ikke er flere børn – ledelsen tjekker  
 

 

 

Vedlagt slides fra oplæg 
 

 

Næste møde i Spiren 24. maj kl. 19-21 


