
 

 

Årsberetning fra bestyrelsen i Risskov Dagtilbud, bestyrelsesåret 2017/2018 
 

Det forgangne bestyrelsesår har budt på mange ændringer for Risskov Dagtilbud. Året startede med et farvel 

til Risskovs nu tidligere dagtilbudsleder Mette, og efter en proces omkring ansættelse af ny dagtilbudsleder 

for Risskov Dagtilbud kunne vi i december byde velkommen til Camilla Moldt, som allerede har fundet sig 

godt til rette i rollen og i samarbejdet med dagtilbuddet bestyrelse. 

Også på formandsposten har året budt på ændringer, således startede vi året med Jesper i formandsstolen, 

men da vi hele året har vidst at Jesper var nødt til at udtræde af bestyrelsen i juli 2018 har Jesper og Carsten 

gennem året haft en formands-makkerskab. 

Dagtilbuddet er også i det forgangne år vokset, således har Alsvej fået udvidet afdelingens normering, 

udbygningsplanerne for fire ekstra grupper i forbindelse med Damhuset er kommet nærmere, ligesom 

endnu en ny afdeling med syv grupper ved det tidligere psykiatrisk hospital på sigt bliver en del af Risskov 

Dagtilbud. 

Kvalitetsrapport og indsatser i den lokale udviklings plan 
Generelt har kvalitetsrapporten for Risskov Dagtilbud været glædelig læsning. Den tegner billedet af et 

veldrevet og bæredygtigt dagtilbud, en stor tak skal lyde til alle børn, forældre og medarbejdere der dagligt 

bidrager til dette. 

Kvalitetssamtalen og den lokale udviklingsplan har givet anledning til at arbejde med to strategiske 

fokusområder i den kommende periode – så Risskov Dagtilbud også fremover kan aflægge en positiv 

kvalitetsrapport. De to emner er: fokus på skoleudsættere i samarbejde med skolen og fortsat udvikling af 

børns sprogudvikling med henblik på mere systematik i arbejdet. Begge temaer har været drøftet i 

bestyrelsen. 

I forhold til skoleudsættere ser vi frem til et godt samarbejde med skolen og en forventningsafstemning af 

hvordan de store børnehavebørn bliver bedst klædt på til skolestart, og hvordan skolen bliver parat til at 

modtage nye børn hvad end de er 5½ eller 6½ når første skoledag melder sin ankomst. 

Alle dagtilbuddets afdelinger deltager i projektet Børns tidlige sprog, og forhåbentlig vil det bidrage med et 

fælles begrebskatalog i sparringen mellem afdelingens medarbejdere men også på tværs af afdelinger. 

Aarhus Kommune, Børn og Unge 
Byggetekniske fællesskaber mellem dagtilbud og skoler er et af de besparelses- og effektiviseringsforslag, 

som blev iværksat i 2017. Bestyrelsen har løbende fulgt implementeringen af dette initiativ, efter lidt 

startvanskeligheder, har vi nu en opfattelse af, at den fælles bygningsdrift kan være med til at systematisere 

et løbende vedligehold, så kvaliteten af dagtilbuddet bygningsmasse opretholdes og højnes. 

Aarhus Kommune har i oplæg til ny styringsvedtægt lagt op til at forskyde bestyrelsesåret på 

dagtilbudsområdet, styrke forældreindflydelsen, og øge kravet om antal af møder i råd og bestyrelse fra fire 

til seks. Bestyrelsen har indgivet et høringssvar med vores bekymringer, men det er endnu uklart hvad det 

konkrete udfald bliver. 

En besparelse på de foreslåede ca. 30. mio. på dagtilbudsområdet vil også kunne mærkes i et ellers veldrevet 

dagtilbud som vores, derfor slutter bestyrelsen året af med at formulere et høringssvar til de bebude 

besparelser i Børn og Unge. 

 

Carsten Rune Ellendersen, Bestyrelsesformand, Risskov Dagtilbud. 
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