
 
 

Årsberetning fra bestyrelsen i Risskov Dagtilbud, bestyrelsesåret 2018/2019 

Umiddelbart efter efterårets valg til forældreråd og bestyrelser, vedtog Aarhus Byråd en ny 

styrelsesvedtægt for dagtilbud – en styrelsesvedtægt, som giver dagtilbudsbestyrelserne et større ansvar og 

indflydelse på dagtilbuddets drift. Den nye styrelsesvedtægt har også øget minimumskravet til årlige 

møder, så der fremover skal være fem årlige møder, og bestyrelsesåret er forskudt lidt frem, så dette års 

bestyrelsesperiode har været lidt kortere end vanligt. 

Principper for dagtilbuddets arbejde 

I det forgangne år har dagtilbudsbestyrelsens arbejde naturligt kredset omkring de udvidede kompetencer 

listet op i den nye styrelsesvedtægt – hvor bestyrelsens indflydelse sikres via en række principper for 

dagtilbuddets virke. 

Bestyrelsen har således drøftet princip for budget og økonomistyring, princip for forældresamarbejde, 

princip for åbent dagtilbud, princip for overgang mellem hjem og dagtilbud og dagtilbud og skole. Der 

udestår et arbejde med konkret at formulere flere af ovenstående principper, samt en række flere, hvorfor 

det må forventes, at arbejdet med principper for dagtilbuddets virke også kommer til at fylde i de 

kommenende bestyrelsesperioder. 

Et populært dagtilbud 

Risskov dagtilbud er populært, og bestyrelsen har drøftet udfordringer i kommunes pladstildelingskriterier, 

og hvordan dette påvirker de enkelte afdelingers drift. Driften er mest optimal med en jævn fordeling på 

tværs af årgange, så der er et ens flow af børn ind og ud af afdelingen, og særligt børnehavegrupperne i 

dagtilbuddets integrerede institutioner har oplevet udfordringer med flere børn end den egentlige 

normering. Pladstildelingskriterierne og vippe-modellen med færre børnehavebørn i efteråret og flere i 

foråret, er desværre ikke noget dagtilbuddet har indflydelse på, og drøftelserne har derfor overvejende 

være vidensdeling mellem afdelingerne, for at få det bedste ud af situationen, også i de perioder hvor 

antallet af børn er lidt højere end de fysiske rammer retfærdiggør. 

Der er udsigt til at Risskov dagtilbud bliver endnu større – således er der sat gang i udbygningen af 

Damhuset, de fysiske rammer i Risskov Børnehus er blevet revitaliseret, og det samme sker for 

Lindenborgvej. Der er også udsigt til en ny afdeling i bygningerne ved det tidligere Psykiatrisk Hospital og en 

ny afdeling ved det tidligere Jordbrugets Uddannelsescenter. Bestyrelsen hilser det velkommen, at 

pasningskapaciteten udvides i takt med at der opføres flere boliger i området. 

Budget for 2019 

Børn og Unge præsenterede i efteråret et katalog over spareforslag, for at imødekomme byrådets krav til 

budget for 2019. Bestyrelsen udarbejdede et høringssvar, for at kvalificere Børn og Unges prioritering af de 

foreslåede besparelser. Bl.a. opponerede vi kraftigt imod den generelle besparelse på dagtilbudsområdet, 

da driften af dette område allerede er effektiviseret, hvorfor besparelserne vil ramme kerneydelsen og 

forringe trivsel hos børn og personale. Tillige påtalte bestyrelsen planen on tidlig SFO-start, hvor de 

kommende skolebørn flyttes til skolernes SFO allerede i foråret – vel at mærke med en lavere 

pædagognormering, bestyrelsen ser ikke at dette harmonerer særlig godt med kommunes ønske om at 

reducere antallet af skoleudsatte børn. 

Tiltaget om tidlig SFO-start blev droppet, men desværre har en række af de andre besparelsesforslag fra 

budget 2019 ramt dagtilbudsområdet og Risskov dagtilbud – hvor besparelserne i den kommende periode 

afstedkommer en reduktion på ca. 2,2 pædagogtimer per børnegruppe, hvilket naturligt vil kunne mærkes 

ude i de enkelte afdelinger. 
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