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Som medlem af bestyrelsen i Risskov Dagtilbud får du mulighed for at få indflydelse og bidrage. Du får                  

mulighed for at lære om grundlaget for den måde dagligdagen i dit barns institution er indrettet på, og så får                    

du pædagogisk og økonomisk indsigt. 

 

I det forløbne bestyrelsesår har vi drøftet mange spændende emner, som eksempelvis den nye vejledning for                

Mad og Måltider, evaluering af læreplaner, principper for lukketider, budgetprincipper og principper for             

kostordningen.  

 

Og så har der været emner, der særligt har haft bestyrelsens interesse. 

 

● Sammenlægningen med Frijsenborgvej og Gadekæret 

 

I forbindelse med tilgangen af Frijsenborgvej og Gadekæret til Risskov Dagtilbud, var det vigtigt for               

bestyrelsen, at overgangen blev en smidig og god oplevelse for alle parter og i særdeleshed børnene.                

Den økonomiske situation hos Frijsenborgvej har haft særligt stor fokus, og vi er glade for at kurven er                  

knækket og Frijsenborgvej nu er på vej i den helt rigtige retning - især på baggrund af en flot og dygtig                     

indsats fra personale og ledelse i institutionen. 

 

● Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen viste, at Risskov Dagtilbud ligger over gennemsnittet.          

Men flere forældre har denne gang angivet at være “tilfredse” frem for “meget tilfredse”, og blandt de                 

punkter der bidrager til mindre tilfredshed er overgangen fra vuggestue til børnehave. Herudover er              

der ønske om fokus på forventningsafstemning om samarbejdet mellem institution og hjem.  

 

● Midler til særligt udsatte og børn med dansk som andetsprog 

 

I bestyrelsen var vi enige om, at modellen til fordeling af midler til arbejdet med særligt udsatte og                  

børn med dansk som andetsprog var skæv. Det var og er fortsat vores holdning, at den nuværende                 

model gør, at afdelinger med stor andel af særligt udsatte og børn med dansk som andetsprog drukner                 

i dagtilbud med samlet set lille andel af særligt udsatte og børn med dansk som andetsprog. Under                 

overskriften “Historien om en skæv fordeling af midler” gjorde vi Rådmand Bünyamin Simsek             

opmærksom på vores synspunkter, og i det svar vi fik retur, gav Bünyamin Simsek udtryk for, at                 

modellen vil blive taget op til overvejelse, hvilket vi naturligvis følger op på. 

 

● Afstemning om frokostmåltidet 

 

Afstemningen om frokostmåltidet giver traditionelt set anledning til en sund debat om ikke alene selve               

frokostmåltidet, men også modellen for afstemningen. Ifølge dagtilbudsloven skal børn tilbydes et            

måltid, og ikke afgivne stemmer bliver derfor til JA stemmer i afstemningen. Derfor vil kun en høj                 

stemmeprocent give et retvisende billede af det reelle ønske blandt forældrene. I år har vi set en flot                  

stemmeprocent i stort set alle afdelinger. 
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