
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Ekstraordinært dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Onsdag d. 28. juni kl 19.00-20.00 

Sted: Mødelokalet på Administrationsgangen på Hasle skole 
 

Tilstede: Forældrerep.: Amina (Solen), Maria (Snogebæksvej), Cathrine (Hasle 
Vuggestue), Michelle (Kalendervej), Anja (Hobbitten),  
Medarbejderrep.: Eva (Solen), Charlotte (Hasle Vuggestue) 
Ledelsesrep: Kristine 
 

Fraværende:  Forældrerep.: Diana – formand (bhv. Charlottehøj), Anne (Vuggestuen 
Charlottehøj), Iben (Rend og Hop), Rana (Fjældevænget) 
Medarbejderrep: Elisabeth (Hobbitten), 

Referent: Kristine Schroll 
 

 

1. Kort orientering om status på Snogebæksvej, opfølgning og det videre forløb. 
Kristine orienterede kort om, at der i forbindelse med episoden i Børnehuset Snogebæksvej, har 
været afholdt et forældremøde d. 16. juni. På mødet inviterede Børn og Unge chef Søren Aakjær, 
forældregruppen på Snogebæksvej til at komme med forslag til sikring af legepladsen. Disse forslag 
ville efterfølgende blive behandlet i Børn og unge forvaltning, hvorefter Søren Aakjær ville vende 
tilbage på et nyt forældremøde med et forslag til sikring. 
På mødet fremkom der forslag om højere hegn, videoovervågning, bedre normering og muligheden 
for at plante en hæk. 
 
Områdechef Jane Foged har inspiceret legepladsen sammen med en projektleder fra Børn og 
Unges, pædagogisk Leder i Børnehuset Snogebæksvej Hanne Brabrand og Kristine. På baggrund af 
inspektionen foreslår Børn og Unge, at det eksisterende hegn bag fodboldbanen, der er tre meter 
højt, forlænges rundt om legepladsens øverste del. Hegnet kan forlænges uden at det kommer til at 
se påfaldende ud og uden at det påvirker børnenes muligheder for at bygge huler og lege 
uforstyrret. 
Derudover foreslås det at der tyndes ud i krat og buskadser, således at personalet har mulighed for 
at holde opsyn med børnene, uden at det ødelægger børnenes mulighed for at bygge huler. 
 
Disse forslag blev præsenteret på et forældremøde dags dato.  På mødet havde forældrene 
mulighed for at drøfte og kommentere forslaget. Forældrene blev informeret om at forslaget og 
kommentarer drøftes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde. 
Hovedparten af forældrene bakkede op om forslaget med forlængelse af hegnet, men der var ønske 
om et lavere hegn, samt forslag om at plante hæk i stedet for at sætte hegn. 
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2. Drøftelse af og beslutning om indstilling af forslag til sikring af legepladsen ved Børnehuset 
Snogebæksvej. 
 
Bestyrelsen bakker op om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de pædagogiske værdier ved 
sikring af legpladsen. Det er væsentligt at have fokus på at der skal skabes tryghed og sikkerhed for 
børnene, uden at de skal have en oplevelse af, at verden udenfor hegnet er usikker og utryg. 
 
I forhold til den aktuelle situation i Børnehuset Snogebæksvej, har bestyrelsen fuld forståelse for at 
forældrene muligvis vil opleve en større grad af tryghed, hvis der opsættes et højere hegn, som 
foreslået. Dog ser man ingen grund til at hegnet skal være tre meter højt, børnene vil ikke kunne 
klatre over et hegn der 160 cm højt. Bestyrelsen bakker også op om forslaget om at plante hæk i 
stedet for at sætte hegn, men er også opmærksom på at en nyplantet hæk vil kræve flere år om at 
blive tæt. 
Bestyrelsen er enige om, at den største tryghed og sikkerhed for børn og voksne på legepladsen, er 
de retningslinjer som er udarbejdet på baggrund af de pædagogiske værdier. 
 
Bestyrelsen indstiller derfor følgende til Børn og unge: 

 Der sættes hegn på 160-180 cm i forlængelse af boldbanen og rundt om legepladsens østlige 
hjørne.  

 Der plantes efeu eller andre hurtigt voksende slyngplanter op ad hegnet, så hegnet kan 
fremstå som et grønt hegn.  

 Der tyndes ud i beplantningen i området omkring vuggestuens legeplads. 
Endvidere henstiller bestyrelsen til, at der i fremtidige drøftelser og beslutninger omkring sikring af 
legepladser i Aarhus kommune, tages afsæt i de lokale forhold og pædagogiske værdier.  
 


