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Referat af dagtilbudsbestyrelse møde i Risskov Dagtilbud 

 

Deltager: Carsten, Mette Amalie, Maria, Birgit, Dorthe, Sara, Rasmus, Camilla, Hanne, Katrine og Camilla 

Afbud: Ulrich, Dorthe, Mette, Andreas og Dorthe. 

Gæst: Jens og Vivi 

Referent: Camilla Moldt 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat. 

 

3. Økonomi V/ Jens & Camilla,  
Status på regnskab 2018 og første blik på budget 2019. 
Princip for budget og økonomistyring og Procedure for budget og økonomistyring. Se bilag  
 

4. Pladssituationen i Risskov dagtilbud V/Maria fra Under Bøgen,  
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.  
Problemstillingen er pt. Ikke aktuel og med de nye byggerier skulle gerne forebygge at 
problemstillingen genopstår. 
 
Vippemodellen er som udgangspunkt kun i børnehaveafdelingen; 

Fra august bør der være ca. 90% indskrevne børn og til juni 110% i den samlet afdeling. 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 13 børn. 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. 
 
 

5. Nyt fra afdelingerne, dette punkt nåede vi ikke 
Hvad rører der sig i den enkelte afdeling, og hvad er vi især optaget af lige nu? Max 3 min pr. 
afdeling. Der er gang i jule aktiviteter.  
 

 

mailto:camo@aarhus.dk


 
 

Dagtilbudsleder i Risskov Camilla Moldt camo@aarhus.dk mobil 51498720 
 

6. Forældresamarbejde V/Vivi & Camilla,  
Hvad siger dagtilbudsloven?  
§ 7. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give 
børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og 
tryg opvækst. 

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre 
børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal 
endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en 
god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra 
dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte 
deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære 

Børn og Unge politikken: 

Aarhus kommune tager udgangspunkt i, at forældre er de vigtigste voksne i barnets liv. Et 

forældresamarbejde med gensidig respekt, gensidig synlighed om forventninger og krav, 

hvor alles ressourcer kommer i spil. Forældrene er afgørende som samarbejdspartnere for 

børn og unges læring, udvikling og dannelse. 

Risskov dagtilbud: 

I ledelsesteamet har vi arbejdet med forældresamarbejde for at skabe et fælles 

udgangspunkt for hvilke forventninger I som forældre kan have til os og hvilke 

forventninger vi har til jer.  

Det er vigtigt, at alle afdelinger i Risskov dagtilbud arbejder ud fra den samme ramme i 

forældresamarbejdet. Vi har udarbejdet en retningslinje for samarbejdet samt en oversigt 

over, hvilke samtaler I vil blive tilbudt i løbet at jeres barns tid i vuggestue/børnehave. 

Vedhæftet er også en tidslinje som er et stykke arbejdspapir til medarbejderne, så de har 

en oversigt over samtalerne vi tilbyder og hvilken type samtale der skal afholdes. Det er 

naturligvis altid muligt at bede om en samtale uden for denne tidsramme.  

Tidsrammen er vedlagt som bilag. 

 

7. Nyt fra formanden og dagtilbudsledere kl.21.00-21.15 
Tilbageløb på rådmandsmødet V/Carsten, Rasmus og Sara. Drøftelse om hvordan Dagtilbuddet kan 
holde åbent for andre aktiviteter udenfor normal åbningstid, udlån af lokaler.  
Drøftelse om hvordan forældre kan blive introdukseret til at sidde i forældreråd og i 
dagtilbudsbestyrelsen. Der er møde i Forældre Organisationen den 7. januar 2019 om dette. 
Lindenborgvej → Ny leder, Line Holm tiltrådte den 1.12.18 og B&U har fået en ny direktør Martin 
Østergaard Christensen som også tiltrådte den 1.12.18. 
Frijsenborgvej → genhuses på Kantorvænget fra den 14.01.19 og frem til sommerferien, da inst. 
skal gennemgå en omfattende renovering. Frijsenborgvej vil fremover hedde Børnehuset Risskov 
og de vil modtage børne i 0-6 års alderens.  
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Alle afdelinger arbejder med implementering af den styrket pædagogisk læreplan og Stærkere 
læringsfællesskaber (SLF) som I vil høre mere om i det nye år.  
Resultat af frokost ordningen – alle fastholder nuværende ordningen undtagen Forteleddet der har 
tilmeldt sig frokost ordningen.  
 

 
Ud syn mod næste møde: 
30. januar 2019 på Alsvej: LUP herunder arbejdet med Den Styrket pædagogisk læreplan og Stærkere 
Læringsfællesskaber, Motorik V/Ulrich og Undersøgelser og spørgeskemaer V/Dorthe 
 
8. maj 2019 på Under Bøgen: Princip for samarbejde mellem hjem og dagtilbud, Respekt for grænser 
 
29. august 2019 på Lindenborgvej: styrket læreplan 

 

 

mailto:camo@aarhus.dk

