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Konstituerende møde og dagtilbudsbestyrelse møde i Risskov Dagtilbud 

Torsdag den 29. august 2019 kl. 19.15 – 21.15 i vuggestuen Lindenborgvej, Lindenborgvej 7, 

 8240 Risskov 

 

Referat konstituerende dagbestyrelsesmøde kl.19.15 – 20.30 

 

1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer:  
Afbud fra forældrerepræsentanter Solsikken, Forteleddet og Lindenborgvej samt 
medarbejderrepræsentant Dorthe.  
 
Carsten forælder i Damhuset, formand i 1,5 år, Camilla forælder i Jasminvej, Ninna forælder 
i Gadekæret, Tine forælder i Under Bøgen (suppleant), Hassan forælder i Risskov Børnehus, 
Hanne medarbejderrepræsentant og pædagog i Alsvej, Stinne forælder på Alsvej, Birgit 
pædagog i Gadekæret og medarbejderrepræsentant, Ulrich pædagogisk leder og 
lederrepræsentant, Camilla Moldt dagtilbudsleder.  
Nye styrelsesvedtægter gennemgået af Camilla. Formål med nye vedtægter: give forældre 
mere indflydelse. 
 

2. Konstituering af dagtilbudsbestyrelsen:  

Information om formandens opgaver:  

Camilla laver udkast til hvert møde og sender til formand pr mail, årshjul udarbejdes fælles i 
bestyrelsen, nogle særlige emner kan drøftes med formanden, hele bestyrelsen inviteres til 
enkelte ekstra møder i byrådet/med rådmanden. Formanden laver årsberetning, 
repræsentanterne tager beretningen med til de årlige forældremøder med valg. Formand 
og næstformand er altid forældrerepræsentanter. Dagtilbudsleder og pædagogisk leder har 
ikke stemmeret. 

 
Valg af formand: Carsten 
Valg af næstformand: Ninna 
 

3. Gennemgang af forretningsorden som er vedlagt som bilag:  

Rettet til, ny kommer på intra 

Udveksling af kontakt oplysninger - mailadresser og telefonnumre 
 

4. Forventninger til arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen og udarbejdelse af årshjul:  

Punkter altid på dagsorden: information fra dagtilbudsleder, ½ års regnskab hvert halve år. 
Løbende information om ny dagtilbudslov og ny pædagogisk læreplan i løbet af processen 
(se pædagogisk læreplan på intra eller hjemmeside).  
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24. oktober 2019 i Risskov Børnehus – ½års regnskab præsenteres af administrativ leder. 
Præsentation af dagtilbuddets pædagogisk læreplan – udvælgelse af eventuelle principper 
som vi i bestyrelsen vil formulere: (bestyrelsen har fx tidligere udarbejdet tidsplan for 
forældresamtaler) Budget og regnskab, prioriteringer. (Budget kan evt sendes ud til 
forældreråd inden hvis muligt.)  
 
7. januar 2020 på Jasminvej - Budget og regnskab, prioriteringer. (Budget kan evt sendes ud 
til forældreråd inden hvis det er klart, det er dog på dagtilbudsniveau.)  
2. april 2020 i Solsikken 
9. juni 2020 i Damhuset  

Forslag til punkter/emner:   

Opfølgning og evaluering af catering til frokostordning ud fra erfaringer i afdelingerne.  

5. Evt. 
 

Læs mere her: http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/boern-og-

unge/pa/lu/foraeldresamarbejde/bestyrelser-og-foraeldreraad.aspx 

 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde kl.20.30-21.15:  

1. Orientering fra Camilla:  
Udbygning af Damhuset med 4 grupper forventes færdigt forår 2020.  
På forhenværende psykiatrisk hospital skal bygges en 7 gruppers institution.  
Eventuelt institutionsbyggeri på Agerbækvej vides ikke hvornår igangsættes.  
Minimumsnormeringer er blevet behandlet i byrådet, tilbagemelding på undersøgelse viser 
at Aarhus Kommune ligger i midten af landsgennemsnittet: 3,77 børn pr voksen i 
vuggestue, 7,34 børn pr voksen i børnehave. Skal ses nærmere på stor variation hen over 
dagen med antal personale, i dagtilbuddet samme normering i alle afdelinger. Ifølge 
forskning og faglige organisationer ønskes 3 vuggestuebørn pr voksen og 6 børnehavebørn 
pr voksen. Ved tilvalg af kostordning får afdeling ekstra timer.  
Rådmand har valgt at kvalitetsrapporter bliver forskudt med forskelligt fokus for 0-18 år. 0-
6 år hvert andet år, fokus på sammenhæng med indsatser og arbejdet med pædagogisk 
grundlag.  
Lindenborgvej har fået malet indvendigt samt ændring af rum.  
Risskov børnehus renoveret og haft rådmanden på besøg.  
Nogle afdelinger mangler børn hvilket har økonomisk konsekvens.  

Fokus på arbejde med refleksive dialoger i personalegrupperne efter næste fælles 
personalemøde.  

2. Præsentation af dagtilbuddets pædagogiske læreplan:  
Den nye læreplan skal være implementeret august 2020 med de nye læreplanstemaer, det 
nye er indholdsbeskrivelse og 2 mål for hvert tema. Nyt at læreplanstemaer skal være i spil 
på alle tidspunkter og i alle sammenhænge. Det pædagogiske arbejde skal tage 
udgangspunkt i alle temaer. Beskrivelserne af arbejdet med læreplanstemaerne opdeles for 
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0-3 og 3-6 år. Inddeles på tværs af alder i praksis. Mere helhedsblik på barnet med den nye 
læreplan. Fokus på at støtte barnet til at lege og lære i både igangsatte aktiviteter, 
rutinesituationer eller børneinitierede aktiviteter.    

3. Evt.:  
Carsten skriver høringsbrev ang. høj bebyggelse lige overfor en eventuelt kommende 
institution på Agerbæksvej (indkigsgener og skygge på legeplads og indenfor).  

 

Udsyn mod næste møde: 

24. oktober 2019 i Risskov Børnehus - ½års regnskab, udarbejdelse af principper ift. vedtægter. 

Med venlig hilsen, Dagtilbudsleder, 

Camilla Moldt 
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