
Indkaldelse til møde i bestyrelsen for Risskov Dagtilbud. 

Torsdag den 4 maj 2017 kl. 19.30 i 

Damhuset 

Tretommervej 2 

8240 Risskov. 

Referent: Dorthe (Gadekæret) 

Til stede: Mette - suppleant (Under Bøgen), Signe - suppleant (Damhuset), Britt (Jasminvej, Forteleddet), 

Dorthe (pædagog på Jasminvej), Birgit (pædagog i Gadekæret), Dorthe (Gadekæret), Britt (Frijsenborgvej), 

Jesper (Solsikken, bestyrelsesformand) Mette (dagtilbudsleder). 

Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

 
2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 
 

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. 
Damhuset: leder er stadig sygemeldt. Ellers intet nyt 
Jasminvej, Forteleddet: Samarbejde med plejehjemmet ved siden af, planteprojekt , fokus på 
jobtræning, praktikant og studerende. Vil gerne finde en bondegård, de kan besøge. Plantetema i 
begge institutioner. Institutionen skal snart have forældrearbejdsdag og har netop haft 
bedsteforældredag . Katrine er ny pædagog på Jasminvej. 
Gadekæret: Har fejret institutionens fødselsdag. Har netop haft arbejdsdag. Der har i den forgange 
uge været besøg af fotograf fra forældrerådet, som har taget billeder af alle børnene, som man så 
efterfølgende kan vælge at købe. Der er stadig opmærksomhed omkring grundnormeringen i 
vuggestuen, og der arbejdes i et legepladsudvalg. 18. Maj er der bedsteforældredag. Gadekæret 
spurgte ind til, hvordan forældrene i institutionen kan få bedre kontakt med hinanden – evt. 
gennem Facebookgruppe og små legepladsarrangementer. Under Bøgen har tidligere haft 
Facebookgruppe, og den fungerede fint. Det blev også snakket om, at der kan blive for mange 
arrangementer. Gadekæret vil også gerne høre om erfaringer med form på forældremøde. Det 
tages op senere. 
Frijsenborgvej: Vuggestuen er gået fra 2 til 3 stuer. Der er kommet barselsvikar fra Alsvej og ny 
pædagog, og der skal ansættes endnu en ny, fordi en af medhjælperne stopper. Har fået 
motorikbane. Har haft besøg af sundhedsplejerske Hanne Bjørn ang. madpakker for børn og 
forældre. Det har været en succes – især i børnehaven. Børnene har fået flotte resultater på deres 
sprogvurdering, så de nu har frit skolevalg.  
Under bøgen: Der er sommerfest d. 16. Maj. ”Sculptures by Under Bøgen”, hvor børnene 
producerer kunstværker. Bedsteforældredagen ligger umiddelbart i forlængelse heraf.  Der har 



været afholdt arbejdsdag. Det har været et problem at få folk til at komme, men nu er børnene 
med, og det har givet pote. Der er kommet en pædagogisk assistent (PAU) . Josefine fra vuggestuen 
skal på barselsorlov. I sidste måned var der forældrerådsmøde. Der blev snakket om børn med 
følelsesmæssige og sociale udfordringer. Pædagogerne føler sig ikke altid klædt på til at håndtere 
det, så det blev en lang snak mellem forældre og pædagoger. Der blev lavet en litteraturliste, som 
man kan lade sig inspirere af.  
Solsikken: Fra 1. maj er der ansat en ny leder, Anni.  Stedfortræderen har klaret det rigtig godt. 
Arbejdsdag skulle have været i sidste uge, men der var nogle kommunikationsproblemer, der har 
medvirket til, at den er blevet rykket.  
Alsvej: Mette Horne beretter om en episode om to pædagoger, der har været til fødselsdag og 
skulle med bus. En af børnene var ikke kommet med ud, men en pige fra bussen fik ringet til 
institutionen, så situationen endte lykkeligt. Der er ansat ny i stedet for Rasmus.  
 

 
 

4. Nyt fra Mette herunder bla.  
• Vedtagelse af principper for lukketider (MED udvalget har først møde 8 maj) 

Mødet er udskudt til mandag 

• Rådmandsbesøg i lokaldistriktet 2 maj. 
Rådmanden er på skift rundt i lokaldistrikterne. Han har netop været hos os. Anne 
fritidsleder, Anne skoleleder fra Risskov Skole og Mette, dagtilbudsleder deltog.: Der blev 
bla. talt om overgange.  Der var medarbejdere med, der fortalte om sprogindsats i 
lokaldistriktet– hvordan arbejdes der.? Brug af digitale medier var også omdrejningspunkt. 

• Dialogmøde for bestyrelser med rådmanden 31 maj 
Programmet sendes ud, når det kommer. 

• Social kapital undersøgelsens resultat 
Hvert 3. år er Aarhus kommune forpligtet til at lave en trivselsundersøgelse ang. 
arbejdsmiljø. Derudover har Aarhus Kommune besluttet at lave en mini undersøgelse om 
arbejdsmiljøet hvert år. Der har lige været foretaget sådan en. Samlet set ligger Risskov 
Dagtilbud over gennemsnittet. Alle afdelinger har haft fremgang undtaget en.  

• Forældretilfredshedsundersøgelse 
Svarprocent: Samlet: 85% 
Jasminvej: 89,2% 
Alsvej: 91,7% 
Damhuset: 91,8% 
Gadekæret: 85,1% 
Frijsenborgvej: 65,8% 
Under Bøgen 89,3% 
Forteleddet: 76,9% 
Solsikken: 89,5% 

• Foredraget med Per Schultz Jørgensen 
Der var 200 fremmødte (personale og forældre). Generelt var folk positive over foredraget. 
Mette sørger for at få fat i hans slides. 

 
5. Nyt fra bestyrelsesformanden.  

• Svar fra rådmand Benjamin Simsek på vores henvendelse vedr. midler til udsatte børn. 
BS henviser til, at man vil lave en analyse af  situationen. Forældreorganisationen vil gerne 
støtte op.  



Der blev spurgt ind til en kasus om, at Dagtilbuddet, ifølge BS, har ret til at fordele børnene 
på institutionerne. Mette pointerer, at BS’s formulering ikke er korrekt. 
IBF-midler har flere institutioner bla. Frijsenborgvej fået, og det har ikke gjort en forskel. 
Derfor er tilskuddet blevet fjernet.  Vi går videre med sagen d. 31. maj til dialogmødet med 
rådmanden. 
       

 
6. Evaluering af læreplanerne og godkendelse af disse. 

Baggrund for punktet: Som dagtilbud er vi via dagtilbudsloven forpligtet til at evaluere 
vores læreplaner hvert andet år, og evalueringen skal tages op i bestyrelsen og godkendes. 
Formål med punktet: Gennemgang af afdelingernes læreplaner, og hvad har evalueringerne 
vist. Godkendelse af læreplanerne. 
Metode: Oplæg fra Mette, spørgsmål, dialog og beslutning 
Din forberedelse til punktet: Læs afdelingernes læreplaner samt opsummering fra hver 
afdeling igennem (eftersendes i uge 17) 
Man barsler med andre former for læreplaner fra ministeriet. De gamle inst. i Risskov 
Dagtilbud har lavet læreplanerne efter status-udviklingssamtaler. Gadekæret og 
Frijsenborgvej har arbejdet på en anden måde.  
Ikke alle forældreråd har nået at kigge på læreplanerne.  Der blev snakket om, at planerne 
faktisk understøtter det pædagogiske arbejde, så det giver mening, så det ikke blot bliver 
en evaluering for evalueringens skyld. Mette har fået gode tilbagemeldinger fra 
afdelingerne. Fra medarbejdersynspunkt giver det nu bedre mening, at det er de samme 
mål, der arbejdes efter (status-udviklingssamtaler).  Det giver god mening. 
Godkendelse af læreplanerne udskydes til næste gang. 
  

7. Forventningsafstemning 

Baggrund for punktet: På sidste kvalitetssamtale blev det besluttet, at et af vores 
indsatsområder skal være en forventningsafstemning ift. forældrene. Derfor har vi i vores 
LUP beskrevet, at vi vil lave et forventningsskriv som skal med i afdelingernes 
velkomstpjece. Vores kommunikationsmedarbejder har nu lavet et udkast, som vi gerne vil 
have bestyrelsens perspektiv på inden det endelige dokument laves. Dette skriv tages også 
op i MED udvalget og i lederteamet. 
Formål med punktet: Kvalificering af udkastet til forventningsafstemning 
Metode: Oplæg ved Mette og dialog. 

Din Forberedelse til punktet: Læs udkastet igennem og diskuter det i forældrerådet. 

Udkastet til en forventningsafstemning er lavet på baggrund af sidste 

forældretilfredshedsundersøgelse.  Lederteamet har snakket om, at det ikke skal blive for langt, og 

at indledningen skal ændres. Dette bakker bestyrelsen op om. 

Frijsenborgvej opfordrer til, at den bliver oversat til flere sprog. Ønsker desuden et ekstra punkt 

omkring ind-og udtjekning af børn, at punktet om forberedelse til status og udviklingssamtalen skal 

være mere konkret beskrevet. 

Det blev påpeget, at skrivelsen kan virke lidt tung.  

Jesper opfordrer til, at en fra forældrerådet siger velkommen til nye som i Gadekæret. Her kan man 

evt. også fortælle vigtigheden af at indmelde ferie. 

 



 
8. Ny vejledning for mad og måltider 

Baggrund for punktet: En ny vejledning for mad og måltider i Aarhus Kommune skulle have 
været klar nu, men den er desværre blevet forsinket. Hvis jeg når at modtage den inden 
mødet, aftalte vi på sidste bestyrelsesmøde, at vi ville diskutere/gå den nye vejledning 
igennem. Ellers udgår punktet. 
Formål med punktet: Dialog omkring den nye vejledning for mad og måltider. 
Metode: Oplæg og dialog. 

Din Forberedelse til punktet: Læs den tilsendte vejledning igennem (hvis den når at komme inden 

mødet ☺) 

Den lægger op til, at dagtilbuddet laver mere specifikke krav til kostordning.  Jesper opfordrer til, at 

det laves på dagtilbudsniveau. 

Når pjecen kommer ud, sender Mette principperne fra det gamle dagtilbud ud, så det kan komme 

på som punkt til næste møde, således at principperne kan blive opdateret.  

Sukkerpolitik blev diskuteret, og at børnene ikke nødvendigvis skal have slikposer til fødselsdage. 

9. Budget 2017 – budgetopfølgning til og med marts 2017. 
Baggrund for punktet: Hver måned laves en opfølgning på budgettet så vi hele tiden kan 
følge med i, hvordan det står til med økonomien i dagtilbuddet. 
Formål med punktet: Gennemgang af budgetopfølgningen.  
Metode: Oplæg ved Mette, kommentering og evt. beslutning.  

Din forberedelse til punktet: Læs vedhæftede budgetopfølgning til og med marts 2017 

igennem.  

Mette orienterede om budgettet (samlet 43 mio.). Vi har fået BS(Bünyamin Simsek)-midler. 

Hvis prognoserne holder går vi fra 900.000  kr. til 500.000 kr. i overskud. Overordnet set ser 

budgettet fint ud. Der er leveret penge til Frijsenborgvej, fordi de ikke har fået de midler, 

de plejer. Birgit spørger til rengøring. Gadekæret har et andet selskab end de andre 

institutioner. Institutionerne kigger på, hvordan de bruger de ekstra BS-midler bedst. Vi får 

midlerne fremadrettet. 

10. Evt. 
 

 

Ordstyrer: Jesper Pedersen, Referent: Dorthe Ørsted (Gadekæret) 

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 
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