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Referat dagtilbudsbestyrelsesmøde i Risskov Dagtilbud 

onsdag den 8. maj 2019 kl.19.15 – 21.15 Under Bøgen 

 

Deltager: Maria, Birgit, Dorthe, Camilla, Hanne, Katrine, Camilla, Ulrich, Dorthe, Dorthe, Carsten, 

Mette og Mette Amalie 

Afbud: Andreas, Rasmus, Sara 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt, punkt 5 udgår 
2. Godkendelse af referat. godkendt 

 
3. Nyt fra afdelingerne:  

Alsvej: renoveret vuggestuens legeplads, musikfestival planlagt, pædagogisk leders 25 års 
jubilæum fejres.  
Under Bøgen: haft arbejdsdag, fået højbede, planlægger sommerfest, færre timer til 
personale.  
Damhuset: byggeri af fire ekstra stuer i gang, ny pædagogisk leder startet, kommende 
forældrearbejdsdag, cirkus og bedsteforældredag. 
Jasminvej: samarbejde med plejehjemmet med besøg og fælles aktiviteter (samarbejde 
med kunstner og produktionsskole), pædagog Dorthe 25 års jubilæum, nye pædagoger 
startet og omrokering af personaler på stuer, forældremøde herom, bedsteforældredag, 
plantetema, fokus på stærkere lærings fællesskaber i forbindelse med styrket læreplan.   
Solsikken: fokus på motorik, forældrearbejdsdag med få tilmeldte så afkrydsningsliste 
fremover i stedet for, sommerfest.  
Gadekæret: planlægger at plante, bedsteforældredag, har fejret Gadekærets fødselsdag, 
kunstner kommer på besøg og laver aktiviteter, fasanplukning planlagt.  
Forteleddet: Grenåbanen kører igen til børnenes fornøjelse. 
 
 

4. Motorik V/Ulrich:  
Dagtilbuddet har ressourcegrupper for motorik, sprog, vuggestue, kommende skolebørn, 
stærkere lærings fællesskaber.  
Ressourcegruppen for Motorik består af motorikvejleder Asger og Charlotte (snart 
motorikvejleder) og en medarbejder fra hver afdeling som har motorikassistent uddannelse. 
Målet er to assistenter pr afdeling. Har pt haft 1 møde og skal mødes jævnligt fremover for 
vidensdeling på tværs af afdelingerne. Man udveksler en aktivitet til motorikteam-møder til 
inspiration i egen afdeling.  
Formål med teamet: Skabe bevægelsesglæde for børn, tryghed ved at bruge krop, sanse og 
bevægelse, berøringer. Vidensdeling i teamet, filme motorik-situationer til inspiration til 
personale såsom leg i garderobe, skiftesituation osv. Børn skal så vidt muligt lære selv at 
være aktive i alle situationer.  
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Fælles aktiviteter for vuggestuebørn og kommende skolebørn. Aktivitetsture for andre 
grupper vil blive planlagt. Evt. fælles motionsdag for ældste.  
 
 

5. Undersøgelser og spørgeskemaer V/Dorthe: udgår 
 

6. Valg til forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen:  
 

Camilla kommer til alle møder og fortæller om hvad vi dagtilbuddet er optaget af. 
Bestyrelsesmedlemmer fremlægger beretning for dagtilbudsbestyrelsen. Beretningen 
omhandler de drøftelser bestyrelsen har haft i årets løb, formandens sender sin beretning 
til alle medlemmer. Send mail til formanden hvis der er forslag/kommentar til beretningen.  
 
27/5 jasminvej og Solsikken, 28/5 Forteleddet, 3/6 Under Bøgen og Risskov Børnehus, 4/6 
Lindenborgvej og Alsvej, 6/6 Damhuset og Gadekæret.  
Den pædagogiske leder forestår valget.  
Bestyrelsen træder i kraft 1. august. I bestyrelsen sidder en forælder fra forældreråd i hver 
afdeling og tre medarbejdere repræsentanter. Medlemmer kan fortsætte så længe de 
ønsker. Medarbejderrepræsentanterne blevet genvalgt.  
 
 

7. Udarbejdelse af principper V/Camilla:  
Vælge metode for hvilke samt hvordan principper udarbejdes i bestyrelsen.  
Åbent dagtilbud som muligt princip ifølge lovgivning (hvordan kan institutioner benyttes 
udenfor åbningstid).  
Overgang mellem hjem og dagtilbud samt dagtilbud til skole bliver et kommunalt 
formuleret princip.  
 
baggrund: nye styrelses vedtægter 
Forslag til metode: Skabelon og skrivegrupper på DTB i efteråret på baggrund af udkast fra 
MED og lederteamet. 
 
 

8. Nyt fra formanden og dagtilbudsleder:  

Ny privat idrætsbørnehave i Bellevuehallen åbnet, privat dagpleje åbner. Kan evt. blive 
konkurrenter til Risskov dagtilbud.  

Vedrørende besparelser: I 2019 bruges noget af det akkumuleret overskud til 
udmøntningen af besparelse således at udmøntningen primært foregår ved naturlig 
afgang. Der reguleres i timetallet i afdelingerne for mere ens normering.  

Jens Bitsch, administrativ leder på Risskov skole, er fra 1.august administrativ leder på både 
Risskov og Strandskolen. Opgaver bliver omorganiseret pga. minimering af administration.  

Børn og Unge betaler renovering af Risskov Børnehus og opgradering af Lindenborgvej.  
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Respekt for grænser: se pjece om små børns seksualitet på intra.  

Storbørnsgruppen, indskolingsleder og skoleleder har lavet folder til forældre vedrørende 
dagtilbuddets samarbejde med Risskov skole. Se på intra. 

 

9. Evt.  
 
Udsyn mod næste møde: 
29. august 2019 på Lindenborgvej: Konstituering af ny bestyrelse herunder udarbejdelse af 
årshjul, Den styrket pædagogisk læreplan, opstart arbejdet med udarbejdelse af principper ift. 
vedtægter. 
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