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Referat af bestyrelsesmøde Risskov Dagtilbud 

mandag den 27. august 2018 kl. 19.15 – 21.15 

på Frijsenborgvej, Frijsenborgvej, 8240 Risskov. 

Deltagere: Dorthe, Carsten Dorthe, Britt, Maria, Charlotte, Andreas, Britt og Mette.  

Afbud: Camilla, Birgit, Mette og Vivi. 

Ordstyrer: Carsten  

Referent: Cecilie 

 

Dagsorden: 

Vi tog til orienteringsmøde på Sølystskolen omhandlende det netop udsendt sparekatalog.  

Derfor udsættes pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Nyt fra afdelingerne ved forældrerepræsentanterne kl.19.15-19.40 

Formål:  Videndele - hvad rører sig i den enkelte afdeling, og hvad er vi især optaget af? Max. 3 min 
pr. afdeling. 
Metode: bordet rundt.  

4. Nyt fra bestyrelsesformanden kl. 19.40-19.50 

5. Nyt fra Camilla: kl.19.50-20.00 
6. Forventet regnskab 2018 V/Camilla kl.20.00-20.15 

Formål: At give dagtilbudsbestyrelses indblik i økonomien i forhold til vedtaget økonomistyring. 
Metode: Oplæg ved Camilla 
 
 
 

7. Valg til forældreråd og dagtilbudsbestyrelsekl.20.15-20.40 
Carsten udarbejder beretning for årets gang i dagtilbudsbestyrelsen. Beretningen skal 
bestyrelsesmedlemmet læse op til forældrerådsvalget formanden for forældrerådet skal fremlægge 
en beretning på forældrerådsmødet. 
Camilla fremlægger de kommende års indsatser og hvilke muligheder arbejdet i 
dagtilbudsbestyrelsen giver. Camilla deltager på følgende forældremøder, 
4. september Under Bøgen kl. 18.30 
4. september Solsikken kl. 19.00 
 
5. September Damhuset kl. 17.00 
 
12. september Jasminvej kl.17.00 
 
13. september Frijsenborgvej kl. 16.30 
13. september Forteleddet kl. 17.00 
 
Herefter forældremøde i afdelingerne, med lokale aktuelle emner. 
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8. Status på Den Lokale Udviklingsplan (LUP) kl.20.45-20.50  
Formål: At bestyrelsen er orienteret om dagtilbuddets strategiske fokus. 
Metode: Kort oplæg ved Camilla med mulighed for spørgsmål og drøftelse. 

9. Pladssituationen i Risskov dagtilbud V/Maria fra Under Bøgen kl.20.50-21.15 
Formål: at få belyst en evt. problemstilling omkring, at flere afdelinger oplever, at få indskrevet 
vuggestuebørn på ml. 2 og 2,5 år, hvilket giver et stor pres på antallet af børnehavebørn.  
Metode: Camilla orienterer om anvisningsreglerne, interval og vip pladser, herefter eventuel 
drøftelse.  
Vippemodellen er som udgangspunkt kun i børnehaveafdelingen; 
Fra august bør der være ca. 90% indskrevne børn og til juni 110%. Vip sikre at der er plads til 
vuggestuebørnene i børnehaven.  
12/40 afd. skal vippe med 6 børn 
17/30 afd. skal vippe med 6 børn 
24/40 skal vippe med 9 børn 
Interval er i vuggestuen der ligger vi med 13børn. 
 
Fordelings principper i prioriteret rækkefølge: 
Børn med særlige behov  
Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller dagpleje  
Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug for særlig støtte i dagtilbud  
Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres anvisningsdistrikt (Grenåvej Øst) 
Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres garantidistrikt (Risskov og Stranden) 
Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter  
Det ældste barn, fra ventelisten til et bestemt dagtilbud, også selvom barnet har en plads i 
forvejen. 
punktet tages op fra sidste møde. 

 

 

10. Evt. –  
Udarbejdelse af høringssvar, 
Bestyrelsen vil udarbejde et høringssvar vedrørende de forhold i kataloget der berør dagtilbuddet 
Ændringer i forældrebetaling til deltids modul, 
Tidligere SFO start, 
Besparelse på dagtilbud 
Maria skriver et udkast til høringssvar, som sendes rundt i bestyrelsen til kommentering.  
Der er Høringsfrist den 12. september.  

 

Næste dagtilbudsbestyrelsesmøder, 

2. oktober – Frijsenborgvej, konstituerende møde, årshjul udsatte punkter. 

30. januar 2019 – Alsvej 

8. maj – Under Bøgen 

29. august Lindenborgvej 
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