
 
 

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

referat dagtilbudsbestyrelse møde i Risskov Dagtilbud 

onsdag den 30.januar 2019 kl.19.15 – 21.15 på Alsvej 

 

Deltager: Maria, Birgit, Dorthe, Sara, Rasmus, Camilla, Hanne, Katrine, Camilla, Ulrich, Dorthe, 

Andreas og Dorthe.  

Afbud: Carsten, Mette, Mette Amalie 

Gæst: Jens 

 

Dagsorden: 

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

 
 

3. Fremlæggelse af budget 2019 V/Jens og Camilla kl.19.20-20.00 
 

Budget 2019: besparelse på mere end 680.000. Færre midler til løn, 61 pædagogtimer færre 
på dagtilbudsniveau, 2,2 pædagogtimer pr børnegruppe. Overskud overføres fra sidste år til 
specifikke steder. Besparelsen foretages ved at nedsætte personalets timetallet ved naturlig 
afgang. Fællesposter: administrative fællesskaber og byggetekniske fællesskaber sættes 
ned i forhold til 2018. It-support, kommunikationsmedarbejder, pau-studerende er samme 
som 2018. Øvrige poster forventes at være lidt mindre end 2018. Pulje til uforudsete 
udgifter blev ikke udmøntet i 2018, fra det akkumulerede overskud fordeles midler til 
renovering og vedligehold af Risskov Børnehus og Lindenborgvej, til afdelingernes 
legepladser og bygninger, til pædagogisk udvikling/ideer, trivselscoach på baggrund af 
trivselsrapporter. Budget godkendt af bestyrelsen.      
 

 

4. Nyt fra afdelingerne, kl.20.00 – 20.15 
Hvad rører der sig i den enkelte afdeling, og hvad er vi især optaget af lige nu?  
Gadekæret: Vivi tilbage på fuld tid, stor børnehavegruppe med mange 3-årige, meget støj 
og fokus på stille aktiviteter, ny sandkasse gravet ned i jorden. Under Bøgen: har planlagt 
arrangementer for hele året. Lederteam: Ny leder til Damhuset, to nye ledere kommet til i 
lederteamet. Lindenborgvej: har ansat fagligt fyrtårn, fokus på hvordan vuggestuen skal 
blive med ny leder og delt fra Risskov Børnehus. Risskov Børnehus: ny vuggestuegruppe 
startes op, er pt i Kantorvænget pga. totalrenovering. Jasminvej: fokus på årshjul, 
loppemarked arrangeret, fokus på hygiejne pga. meget sygdom blandt børn. Det kan 
anbefales at tale med sundhedsplejerske om hygiejne og smittefarer. Fokus på støj og 
organisering for mindre støj. Alsvej: har fået malet, haft mange syge børn, arbejder med 
sociale fællesskaber og skolegruppe, har pt. lille mellemgruppe. 
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5. Den styrket pædagogisk læreplan og Stærkere Læringsfællesskaber (SLF) - Lokal 

udviklingsplan (LUP) V/Hanne & Camilla, kl. 20.15- 21.00 
Hvis du vil læse mere, henvises til www.emu.dk/omraade/dagtilbud - Den styrket 

pædagogisk læreplan Rammer og indhold.  

Styrelse vedtægter for dagtilbudsbestyrelsens arbejde: styrket forældresamarbejde omkring 

børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse og styrke formelt samarbejde. Dagtilbuddet 

har udarbejdet information om samtaler.  

Pædagogisk læreplanen udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Nye begreber/emner, 

børnesyn, børnenes perspektiver, dannelse, børns leg skal have betydelig plads, 

børnefællesskaber. Nu skal der være fokus på alle læreplanstemaer hele dagen.  

Børn og unge har udarbejdet fælles pædagogisk grundlag ud fra dagtilbudsloven. 

Procesplan og tidsplan udarbejdet for dagtilbuddet. Fælles personalemøde med fokus på 

begreberne i det pædagogiske grundlag. Nyt møde i april med fokus på læreplanstemaerne 

med fælles sammenskriv. Personalemøder i afdelinger med fokus på værdier i det 

pædagogiske grundlag. 2 pædagoger fra hver afdeling får et 11dages kompetenceudvikling 

via uddannelse til faglige fyrtårne. Forventet pædagogisk læreplan til august 2019 med tid 

til justering efterfølgende. Efter sommerferien kan læreplanen fremlægges i bestyrelsen. 

Opgaver for bestyrelsen: udarbejder princip for overgange/sammenhæng mellem hjem og 

dagtilbud/dagtilbud og skole, princip for åbent dagtilbud. Lederteamet kan lave udkast til 

principperne. Udkast til princip for sammenhænge kan laves i samarbejde med skoleledere 

og fremlægges for bestyrelsen. Princip for forældresamarbejde skal udarbejdes.  

 

6. Nyt fra formanden og dagtilbudsledere kl.21.00-21.15 
Ny leder i Damhuset: stilling slået op 
Genhusning og nye navne: Det tidligere Børnehuset Frijsenborgvej har fået nyt navn og 
hedder nu Risskov Børnehus. Risskov Børnehus er genhuset i Kantorvænget da bygningerne 
gennemgår en større renovering. Vuggestuen hedder nu Vuggestuen Lindenborgvej. 
Damhuset forventes færdigt i foråret 2020.  

 

7. Evt. kl.21.00-21.15 
 

 
Ud syn mod næste møde: 
8. maj 2019 på Under Bøgen: Motorik V/Ulrich, Undersøgelser og spørgeskemaer V/Dorthe, 
Respekt for grænser 
29. august 2019 på Lindenborgvej: styrket læreplan 
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