
Indkaldelse til møde i bestyrelsen for Risskov Dagtilbud. 
Onsdag den 23. august 2016 kl. 19.30 i 

Børnehuset Alsvej, Alsvej 37 
8240 Risskov 

 
Vedrørende mødedeltagere: 
Louise Rasmussen (forældrerep. Alsvej) er udtrådt af bestyrelsen, da hendes barn er gået i skole.  
I stedet indtræder suppleant Mette Saksø, indtil der har været valg til bestyrelsen i september. 
Dorthe Jensen (medarbejderrep.) har fået arbejde i en anden kommune. Derfor indtræder suppleant 
Charlotte Møller, indtil der er valgt nye medarbejderrep. til den nye bestyrelse. 
 
Tilstede:  
Sascha (Frijsenborgvej forælder) Dorthe (Jasminvej, medarbejderrep.), Charlotte (Solsikken 
medarbejderrep.) Eva (Solsikken, forælder sup.), Britt (Forteleddet og Jasminvej forælder), Birgit 
(Gadekæret medarbejderrep), Dorte (Gadekæret forælder), Britt (Frijsenborgvej forælder), Mette (Alsvej 
forældersupp), Jette (Under Bøgen forælder), Mette (dagtilbudsleder). 
 
Afbud: 
Jesper (formand) og Liv (Damhuset forælder) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat. 
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. 
 
Jasminvej/Forteleddet 
Heldagstur i skoven - stor succes. Har udvidet samarbejdet med plejehjemmet og i morgen 
fernisering på plejehjemmet. Brainstorm på forældrerådsmødet ift. evt. ny struktur i børnehaven. 
Informationsmateriale (værdier, forventninger, fokusområder) til forældre. Mange tilmeldte børn i 
sommerferien - men færre dukker op. Fokus på READ projektet i dagligdagen - hvordan kan det 
bruges? 
 
Gadekæret 
I morgen sommerfest. Forældrerådsmøde i sept. Optaget af ombygningen af legepladsen - 
fondsmidler er bevilget. En ny pædagog skal ansættes. 
 
Frijsenborgvej  
Alt personale er fastansat. Leder sygemeldt deltid. Alle aktiviteter opstartet igen. Godt samarbejde 
mellem vuggestue og bh. Teaterforestilling en succes 
 
Alsvej 
Sommerferie, specielt uge 31, et problem med tilmeldte børn der ikke dukkede op - løsninger er 
diskuterede. READ-projektet implementeres i dagligdagen for de ældste bh. børn 
 



Under Bøgen 
Forældremøde med oplæg om dialogisk oplæsning som inspiration til forældre og ansatte. 
Rotteproblem, børnene skulle være indenfor (og måtte heller ikke sove udenfor).  
Udfordring med det er store vuggestuebørn der anvises til vuggestuepladserne. Det betyder at der 
bliver pres på børnehavestuerne og nogle af børnene må blive i vuggestuen. 
 
Damhuset 
Der skal ansættes ny pæd. leder idet Birte er stoppet – der blev holdt kombineret 40 års jubilæum 
og afskedsreception før sommerferien. Optaget af dramaet omkring det nye byggeri ift. skygge på 
legepladsen (brev fra naboerne). 
Samme problem som Under Bøgen med manglende plads i bh til store vuggestuebørn som starter.  
 

4. Nyt fra Mette herunder bla.: 

• Mødekalenderen for dagtilbuddet for efteråret 2017 (se vedhæftede) 
 
Mette orienterer om kalenderen, som giver et overblik. bl.a. fællestur til Kattegatcentret for 
ældste børn. Den planlægges tidligere på "skoleåret" end tidligere (turen til Munkholm Zoo). 
 

• Processen ifm. ansættelse af ny pæd. leder i Damhuset. 
 
Der bliver interview af pædagoger, forældre og lederteam mhp. at lave en profil for den 
ønskede leder. Der bliver 2 samtalerunder samt test af de 2 kandidater der går videre til 
anden runde. På anden samtale skal kandidaterne præsentere både en forberedelsesopgave 
og en straks opgave. 
 

• Syge børn i afdelingerne 
 
For mange forældre sender syge børn afsted. Det indskærpes, at børn skal være raske for at 
komme i institutionen, da de ellers smitter andre børn og medarbejderne. 
 

• Hvordan fællespasningen gik i sommerferien? 
 
I ugerne 29+30: 54 tilmeldte, 35 mødte op. "Fravær" i uge 31 >50%. Snak om forskellige 
løsningsforslag. Et stort ønske om tilbagemelding, også selvom det er "i sidste øjeblik".  
Ellers fungerede det rigtig godt.  

 

• Principper for lukketider (tilbagemelding fra MED udvalget). Beslutning om hvilke principper 
der skal gælde i Risskov Dagtilbud). 
 
Bestyrelsen har besluttet, at det i en prøveperiode på 6 måneder skal være frivilligt om man 
vil lukke ned tidligere (og afspadsere), når alle børn er gået hjem. Herefter evaluering ved 
mødet februar 2018. 
 

• Ny områdechef i Grenåvej Øst. 
 
Thorkild er gået på pension, ny er Trine. Hun er udd. skolelærer. Mange ansøgere (>50). 
 

• Uddannelse af motorikvejledere. 
 



2 motorikvejledere i dagtilbuddet, min. 1 motorikpædagog i hver institution (op til den 
enkelte leder, hvor mange sendes på kursus).  
 

• Halvårsregnskabet er klar til det lille bestyrelsesmøde, der er efter det konst. 
bestyrelsesmøde den 28/9. 
Ikke færdigt, men det der er nået, er fint.  
 

• Andet? 
Intet. 

 
5. Nyt fra bestyrelsesformanden. Herunder henvendelse fra Anne Murphy vedr. byggeri ifm. 

Damhuset.  
 
Bestyrelsen har besluttet ikke at gå ind i problemstillingen. 
 

6. Forældretilfredshedsundersøgelsen, hvad fortæller den os? 
Baggrund for punktet: Hvert andet år laves der en forældretilfredshedsundersøgelse, og den er lige 
blevet offentliggjort. Der er lavet en for hver afdeling og en samlet for dagtilbuddet. 
Formål med punktet: Gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelsen med fokus på, hvad vi 
fremadrettet skal være opmærksom på i dagtilbuddet. 
Metode: Oplæg, dialog og beslutning. 
Din forberedelse til punktet: I bedes læse dagtilbuddets og jeres afdelings 
forældretilfredshedsundersøgelse igennem. Diskuter det i forældrerådet inden bestyrelsesmødet. 
De findes på vores hjemmesider på Børneintra.  
 
Fra Mette: Overordnet: 4,4 – lige over gennemsnittet. Alle afdelinger er på 4 eller derover. Mindre 
godt: stor andel angiver sig "tilfredse" i stedet for "meget tilfredse" – en bevægelse fra meget 
tilfreds til tilfreds. Forældrene ønsker mere vejledning i støtte til børnene. Mindre tilfredse med 
overgangen fra vuggestue til børnehave.  
Undren: fornemmelse af vi er blevet bedømt lidt hårdt.  
Temaet om forældrenes mulighed for vejledning og dialog omkring hvordan man styrker/støtter 
barnet – særligt de 4-årige kunne være et fremtidigt fokuspunkt. 
 
Under Bøgen: At begrænse gentagne alvorlige skænderier bør have fokus, der var en del utilfredse. 
Pædagogerne ville reflektere over punktet med "at sikre barnet for oplevelser med naturen", som 
nogle forældre var mindre tilfredse med.  
 
Jasminvej/Forteleddet 
Fokus på forventninger til samarbejdet mellem institution og hjem, herunder også overgangen fra 
vuggestue til bh; hvordan kan overgangen gøres bedre.  
Under Bøgen: har en "børnemakker", hvor et større barn parres med et mindre. 

 
7. Evaluering af læreplanerne og godkendelse af disse. 

Baggrund for punktet: På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at tage punktet op igen, da det ikke 
var alle afdelinger, der havde haft læreplanerne oppe i forældrerådene. 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 igen pr mail). Tag din afdelings evaluering op i forældrerådet inden 
bestyrelsesmødet. 
 
Mette: Generel lempelse fremover, mindre dokumentationskrav, skal ikke længere godkendes i 
bestyrelsen. 
Forældreønske; at læreplanerne bliver kortere og nemmere at læse.  
Alle forældreråd var tilfredse med evalueringerne. 
Bestyrelsen godkendte evalueringerne af læreplanerne 
 

8. Revidering af dagtilbuddets kostpolitik med udgangspunkt i Aarhus Kommunes nye vejledning ” 
Mad og måltider” 
Baggrund for punktet: Lige før sommerferien blev der udsendt en ny vejledning for mad og måltider 
i Aarhus Kommune. På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at vejledningen skulle gennemgås i 
forældrerådene med henblik på revidering af vores nuværende kostprincipper i dagtilbuddet på 
bestyrelsesmødet i august. 
Formål med punktet: Dialog omkring den nye vejledning for mad og måltider. Revidering af 
dagtilbuddets kostprincipper. 
Metode: Oplæg, dialog og beslutning. 

Din Forberedelse til punktet: Læs vejledning og nuværende kostprincipper igennem (Eftersendes 

igen pr mail) og diskuter det i forældrerådet inden bestyrelsesmødet. 

 

Forslag: At vi bruger Aarhus Kommunes nye vejledning som fælles ramme i dagtilbuddet, men at 

der kan udarbejdes en mere konkret kostpolitik som tager udgangspunkt i den fælles, i den enkelte 

institution. 

Frijsenborgvej tager i kommunes vejledning afstand fra sætningen om "at der skal tages 

udgangspunkt i dansk madkultur".  

Enighed om at der skal særlig ramme omkring børnenes sukkerindtag. 

Beslutning: At alle afdelingerne i dagtilbuddet arbejder efter den nye vejledning for mad og 

måltider og de enkelte afdelinger kan lave en mere konkret kostpolitik/kostprincipper ud fra denne 

vejledning. 

Det blev besluttet, at der fortsat skal gælde de sammen principper for sukker som vi hidtil har 

arbejdet efter. Hver afdeling beslutter konkrete tiltag ud fra de sukkerprincipperne – tages op i 

forældrerådene, så det sikres at børnene ikke tilbydes for meget sukker. 

 

Snak om fødselsdage: 

Under Bøgen: Der tages ikke længere hjem til børnene, men de fejres i institutionen. 

9. Planlægning af forældremøder med valg til bestyrelses og forældreråd i september 
Baggrund for punktet: Hvert år i september foretages der valg til forældreråd og bestyrelse, og i 
vores dagtilbud er der tradition for at dette valg lægges sammen med et forældremøde i 
afdelingerne. 
Formål med punktet: Planlægning af forældremøder med valg og gensidig inspiration afdelingerne 
imellem ift. hvorledes laver vi det gode forældremøde med valg. 
Metode: Dialog. 

Din Forberedelse til punktet:  



• Overvej ovenstående  

• Overvej om du er på valg og evt. gerne vil stille op igen. 

• Overvej hvad der skal med i formandens beretning 

Formandens beretning: Stort, som småt drøftes her, ikke bare økonomi. Mulighed for at 

sparre/blive inspireret med/af de andre institutioner. Sammenlægningen med Frijsenborgvej og 

Gadekæret.  Forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 
10. Evt. 

 
Ordstyrer: Jette Karstoft, Referent: Mette Saksø 
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