
 
 

Årsberetning fra bestyrelsen i Risskov Dagtilbud, bestyrelsesåret 2019/2020 

Vi vil nok særligt huske det netop overståede år i forældreråd og dagtilbudsbestyrelse for den markant 

forandrede hverdag som vi mødte i foråret 2020, hvor restriktioner og forholdsregler for corona-virus 

pludselig tog fokus fra alt andet. 

Dagtilbuddet og de forskellige afdelinger har fået stor ros for håndteringen af den nye hverdag, først med 

nødpasning, så med genåbning, opdelte grupper, øget rengøring, nye afleveringsrutiner og fokus på 

håndhygiejne og afstand. 

Nu har de fleste fundet en ny normal, men vi må indstille os på at restriktioner og retningslinjer stadig kan 

ændres med kort varsel, og god håndhygiejne bliver noget vores børn tager med sig resten af livet. 

De sidste bestyrelsesmøder er blevet gennemført som virtuelle video-møder, og meget af tiden har gået 

med at drøfte netop den nye hverdag med corona-virus, og erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne. 

Mest pædagogik for pengene 

I løbet af bestyrelsesåret har dagtilbuddet haft meget fokus på at vi bruger personalet på tidspunkter hvor 

det er til størst gavn for børnene. Således har vi i løbet af året drøftet sampasning i uger i sommerferien 

hvor der kun er få børn tilmeldt pasning, ligesom vi har fået mulighed for at skubbe tidspunkt for åbning og 

lukning i den enkelte afdeling med op til 15 min per dag, hvis der ikke er børn i afdelingen, ligesom 

personalet har fået mulighed for at afspadsere når det sidste barn er hentet. 

Det kan lyde ubetydeligt, men det er mange bække små, som er med til at sikre en høj normering af 

personale i de tidsrum, hvor der er flest børn, og det giver mulighed for at lave flere aktiviteter og ture. 

Specifikt for afdelingen Gadekæret, som hidtil har haft en åbningstid fra 7:30—18:00, har bestyrelsen 

bakket op om det lokale ønske blandt forældrene om at afdelings åbningstider skubbes til 7:00—17:30. Det 

er i sidste ende op til byrådet at godkende ønsket om ændrede åbningstider. 

Pædagogisk læreplan 

Et andet emne, som har optaget dagtilbuddet, er implementering af en ny styrket læreplan. Den nye 

pædagogiske læreplan skal implementeres i 2020. Desværre har situationen med corona, taget meget 

fokus både i dagtilbuddet bestyrelse, men også hos medarbejdere og ledere, hvorfor arbejdet med den nye 

læreplan også bliver et tema at følge op på i bestyrelsesåret 2020/2021. 
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