
 

 

Indkaldelse til møde i bestyrelsen for Risskov Dagtilbud. 

Tirsdag den 8. november 2016 kl. 19.30 i 

Børnehaven Jasminvej, Jasminvej 31 

8240 Risskov. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat 

 
3. Nyt fra afdelingerne (ved forældrerepræsentanterne). Hvad rører der sig i den enkelte afdeling, og 

hvad er vi især optaget af lige nu? Max 3 min pr. afdeling. 
 
Frijsenborgvej: Det går godt, og det går fremad med børnehaven. Nu arbejder personalet med at tro på, at 
det går godt, og den rigtige vej. Vi snakker om at skifte navn, men har ikke taget en beslutning om det 
endnu. Har gang i jord til bord tema, børnene er glade for det. Ny legeplads er undervejs. 
 
Alsvej: Der skal ansættes en ny pædagog i vuggestuen. Der har været gang i mange aktiviteter på det sidste, 
med både fællesspisning, aktivitetsdag og kunstprojekt. Der skal laves sus og sprogvurderinger på de 5 
årige. 
 
Under Bøgen: Har lige haft indianertema. Er nu i gang med at lære børnene at rydde op i garderoben, 
børnene bliver involveret, skal hjælpe hinanden og får klistermærker. 
 
Gadekæret: Har kigget på den nye fotopolitik for Risskov dagtilbud, og diskuteret den. Der er mange 
vuggestuebørn, og der er lavet en mellemgruppe, hvilket de er meget optagede af.  
 
Solsikken: Er ved at gå i gang med juletema gennem læreplanstema om kultur. Har sagt farvel til pæd. leder 
og 1 pædagog (begge pga. efterløn), og goddag til 2 nye. 
 
Damhuset: READ og sprogvurdering. Der kommer mange nye børn, og mange børn flytter til børnehaven. 
Der kommer nye ting til legepladsen. Pæd. leder skal til møde på Risskov skole sammen med de andre pæd. 
ledere, og finde ud af hvordan børnene, som de lige har afleveret, klarer det i skolen.     
 
Jasminvej og Forteleddet: Idet det endnu ikke har været muligt at vælge forældrerepræsentanter fra disse 
to afdelinger var der ikke nyt derfra. 
 

4. Nyt fra Mette herunder bla.  

 Orientering om LOKE – et praksisnært ledelsesudviklingsprogram for Børn og Unge 
Ledelsen har fokus på hvordan de kan understøtte, det at have fokus på barnets sprog. 

 Indsatsen ift. sprog og læsning i Risskov Dagtilbud herunder om READ 
I en landsdækkende undersøgelse viser det sig, at børnehaveklasselærerne oplever, at halvdelen af 
børnene har sproglige problemer uden at det er blevet givet videre fra børnehaven. Det viser sig, at 



 

 

pædagoger ikke har nok viden om sprogudvikling, så pædagoger skal lære mere om det og dermed blive 
bedre til at opdage børnenes sproglige udfordringer. Vi har et fælles personalemøde om sprog den 17. Nov.  
Det er vigtigt at personale og forældre kan arbejde sammen, så vi skal arbejde med at gøre forældre mere 

opmærksomme på sprog, og give dem redskaber til at arbejde med det. Det er væsentligt hvordan og hvor 

meget der bliver talt til et barn de første 3 leveår.  

”Give me five” er vigtig: der skal være 5 turtagninger i en samtale med et barn, for at barnet lærer noget 

sprogligt i samtalen.  

Vi regner med at fortsætte med at lave 5 årige sprogvurderinger selvom READ projektet slutter, så vi fortsat 

kan have øje for hvordan vores sprogarbejde bærer frugt.  

 Pladssituationen i Risskov Dagtilbud og historier blandt forældrene om de forskellige afdelinger 
Der er mangel på pladser i det gamle Risskov dagtilbud, og det er derfor, at Frijsenborgvej og Gadekæret er 
blevet tilknyttet. Der er stadig ikke "hul igennem" til børneoptaget på Frijsenborgvej og Gadekæret. Der er 
stadig mange forældre, som ikke vil have deres børn på ”den anden side”.  
I Under Bøgen, Damhuset og Alsvej bliver der kun plads til søskendebørn i første halvdel af 2017, og Alsvej 
vil ikke kunne optage alle deres søskendebørn. Der vil blive plads til 8 børnehavebørn på Jasminvej, 15 
vuggestuebørn i Solsikken, 6 vuggestuebørn i Forteleddet, 4 vuggestuebørn i Gadekæret og 12 
vuggestuebørn på Frijsenborgvej. Både i Gadekæret og på Frijsenborgvej er der ledige børnehavepladser. 
Der bliver ikke bygget til ved Damhuset eller bygget nyt ved Psykiatrisk hospital før Frijsenborgvej og 
Gadekæret er fyldt op.        
Vi har som bestyrelse et ansvar for at skabe en mere nuanceret debat omkring især Frijsenborgvej, da der 
går historier om institutionen, som refererer til noget, der sket for flere år siden, og som slet ikke har hold i 
den hverdag, som nu er på Frijsenborgvej. 
Forældre som har boet i Risskov længe føler, at de kommer bag i køen i forhold til tilflyttere til Risskov (som 
ofte har ældre børn). Men der anvises altid efter de gældende anvisningsregler: 

• Først søskende 

• Så søskende i dagtilbuddet 

• Det ældste barn på ventelisten (og det er uafhængig af, hvor længe man har boet i området) 
 

 Åbningstiden i Gadekæret. 
Der er flere forældre, som ikke siger ja til en plads i Gadekæret eller flytter deres børn pga. deres 
åbningstider. De har åbent kl 7.30-18.   Derfor har ledelsen snakket om det kunne være en ide at søge om 
at ændre åbningstiden, så den bliver 6.30 -17 ligesom de andre institutioner. 
Vi diskuterede fordele og ulemper ved at ændre åbningstiden.  
Det var bla. op og vende om åbningstiden kunne være 7-17.30 for at imødekomme forældrenes behov i 
begge ender af dagen 
Vi besluttede, at der skal laves en forespørgsel blandt forældrene i Gadekæret, hvordan de forholder sig til 
åbningstiderne. 
 

 
5. Nyt fra bestyrelsesformanden.  

Formanden har ikke nyt. 
 

6. Referat af og refleksioner over dialogmødet med rådmanden 

Baggrund for punktet: Rådmanden har inviteret til dialogmøde den 2 november, hvor flere 
medlemmer af bestyrelsen deltager. Overskriften for dialogmødet er den nye børn og 
ungepolitik med særlig fokus på forældresamarbejdet. 



 

 

Formål med punktet: Referat af og refleksioner over dialogmødet 
Metode: Oplæg fra deltagerne og dialog 
Din forberedelse til punktet: Ingen 
Der var meget fokus på progression af de børn som ligger lavest i udvikling. 
Det handlede om samarbejdet/samskabelse mellem forældre og pædagoger.  
  

 
7. Afstemning om frokostmåltidet. Erfaringsudveksling og information fra forældrerådene 

Baggrund for punktet: Inden 31/12 skal forældrene have stemt om de ønsker frokostmåltid 
eller madpakker. I den forbindelse er der sendt informationsbrev ud om vilkårene for 
afstemningen og snart bliver stemmesedler sendt ud. Forældrerådene har givet udtryk for, 
at de gerne vil klæde forældrene på til at tage en beslutning på et oplyst grundlag. 
Formål med punktet: Erfaringsudveksling og information fra forældrerådene om, hvordan de vil 
gribe dialogen med forældrene an. 
Metode: Oplæg og dialog. 

Din Forberedelse til punktet: Have det på som punkt til forældrerådsmøde inden bestyrelsesmødet 

Der stillet spørgsmål til, om det fortsat skal være mad fra Monas, hvis der vælges kostordning til i 

de afdelinger, som nu har kostordning. Idet der er mulighed for at forlænge kontakten i yderligere 

to år (og dermed ikke gå i udbud) har ledelsen besluttet at benytte sig af dette. Dels fordi der ikke 

vil være ret mange firmaer, der kan gå med i udbuddet, fordi kravene til dem er meget store dels 

fordi vi har fået samarbejdet til at køre med Monas og maden lever op til kravene. 

Frijsenborgvej, Forteleddet og Jasminvej skal i udbud, fordi de vælger for første gang.  

Der arbejdes på at få stemmedeltagelsen op, da den sidste gang var ret lav. Nogle afdelinger 

snakker om at lave plakater for at skabe opmærksomhed om fordele og ulemper ved det.  

8. Kostpolitik herunder sukkerpolitik  

Baggrund for punktet: På sidste bestyrelsesmøde blev der givet udtryk for, at det kunne 
være en god ide at få lavet en ny og fælles kostpolitik herunder sukkerpolitik. 
Formål med punktet: Dialog om og vedtagelse af ny kostpolitik herunder sukkerpolitik 
Metode: Dialog og beslutning 

Din Forberedelse til punktet: Diskuter emnet i forældrerådene med udgangspunkt i Risskov 

Dagtilbuds nuværende kostpolitik (som jeg kan se trænger til at blive justeret, da langt flere 

afdelinger har kostordning ☺) 

Vi fortsætter med den kostpolitik vi har, men med nogle få rettelser ift hvem der har kostordning. 

De enkelte institutioner laver selv retningslinjer for sukker ud fra de overordnede retningslinjer 

som bestyrelsen har fastsat. 

9. Dagtilbuddets økonomi 
Baggrund for punktet: Dagtilbudslederen er forpligtet til at orientere og inddrage 
bestyrelsen i dagtilbuddets økonomi. Pt. Skal vi have taget stilling til hvilke principper der 
skal gøre sig gældende for økonomien i forbindelse med sammenlægning med to nye 
afdelinger idet en af afdelingerne har et stort underskud. 



 

 

Formål med punktet: Gennemgang og kommentering af budgetopfølgningen til og med 
september 2016. Beslutning af hvilke principper der skal gælde for økonomien i forbindelse 
med sammenlægningen 
Metode: Oplæg ved Mette, dialog og beslutning.  

Din forberedelse til punktet: Læs nuværende principper og budgetopfølgning til og med september 

igennem. 

Ledelsesteamet foreslår at vi skal genindføre en 25-75 ordning. Hvilket betyder at 25% af en 

afdelings overskud skal gå til fælleskassen, og det samme gælder hvis en afdeling har underskud, så 

får man dækket de 25% fra fælleskassen, og skal så selv afvikle de 75%.  

Det er besluttet at vi indfører disse principper.  

10. Evt. 
 

Ordstyrer: Jesper Pedersen, Referent: Dorthe Jensen 

 

Med venlig hilsen   

Mette Horne, Dagtilbudsleder Risskov dagtilbud 

Tlf.: 29 65 10 32, Mail: mho@aarhus.dk 

Evt. afbud sendes til Mette på ovenstående mailadresse 

 

 

 
 

 

 

mailto:mho@aarhus.dk

	I en landsdækkende undersøgelse viser det sig, at børnehaveklasselærerne oplever, at halvdelen af børnene har sproglige problemer uden at det er blevet givet videre fra børnehaven. Det viser sig, at pædagoger ikke har nok viden om sprogudvikling, så p...

