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Referat af dagtilbudsbestyrelsesmøde i Risskov Dagtilbud 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.15 – 21.15 i Risskov Børnehus, Frijsenborgvej 15, 

 8240 Risskov 

Deltagere: Anders, Ulrich, Birgitte, Hanne, Sara, Stine, Nina, Carsten, Rune og Camilla. 
Afbud: Camilla, Carl & Hassan. 
Referent: Cecilie 
 

1. Godkendelse af referat: godkendt 
Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 

2. ½ års regnskab V/Administrationsleder Jens Bitch, kl.19.15-20.00:  

B&U har udarbejdet en skabelon for procedure som alle skal afrapportere ind i.  
Forventet underskud på ca 400.000 kr, hvilket er en ændring ift. til sidste forventede 
regnskab.Forventet forbrug er ikke brugt i år pga byggeri Risskov børnehus og Damhuset, 
forbrug forventes i brug til næste år.  
Dagtilbuddets økonomi er bygget op af fællesposter, afdelingers poster og ca 87% af 
budgettet går til lønninger. 

Økonomi i dagtilbud tildeles i forhold til antal børn.  
Økonomi for næste budgetår kendes endnu ikke.  

Puljen til særlige børn er blevet fordelt på særlige aktiviteter med børnene og fordelt efter 
ønsker i afdelingerne. På fællesprioriteringer har vi afsat 250.000kr. til forskellige formål 
som det ikke har været muligt at igangsætte. De 250.000kr. har vi delt ud til alle afd. ud fra 
antal grupper. Ressourcerne skal bruges på bygninger, læringsmiljøer mm. 

Der kommer en ny model for økonomi for de byggetekniske- og administrativefællesskaber i 
2020.  
Nyt ferieår i januar og herefter september 2020 får betydning for udmøntning af økonomi.  

I 2020 må vi max gå ud med et over- underskud på 5%, hvor vi før måtte have et overskud 
på 10%. 
Bilag: forventet regnskab 

Nyt fra Kommunen: Budgetforlig:  
finansieringsbidrag nedsat med ca. 25%. 
21 mio. kr til flere tiltag for sårbare børn og unge. 
StærkereLæringsF ællesskaber ramme for kompetenceløft ift. god inklusion. Analyse af 
dagtilbuddene  med formål at afdække om penge bruges bedst muligt.  
Eventuelle ressourcer fra Finansloven tildeles Børn&Unge. 
Mulighed for reduktion af åbningstiden med 1time og 15 minutter pr. uge.  
15 mio. afsat til indeklima i 2022 og 2023 på skole og Dagtilbud og afsat penge til formodet 
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vækst i børnetallet. 
 

3. Udkast til revidering af dagtilbuddets fællespasning V/Camilla kl.20.00-20.30:  

Data på børn der har benyttet pasningstilbuddet i uge 28 og 31 i 2019 er dokumentation for 
at der er et makant lavere fremmøde. Dage før jul og mellem jul og nytår skifter hvert år. 

Det er en udfordring at der er tilmeldt mange børn til fællespasning som ikke kommer og 
hermed et stort spild af ressourcer. Ex. de tre dage før påske 2019 brugte vi 103 personale 
timer som kunne være brugt de dage hvor alle børnene bruger pasningstilbuddet. I de tre 
dage udeblev der ml. 12-29 børnehavebørn og ml. 10-14 vuggestuebørn hver dag. 

Ændringer i forældreorientering: Begrundelser for udvidelse af fællespasning: Mindre behov 
for afholdelse af personalets ferie på andre tider og mindre behov for brug af vikartimer i 
andre perioder ved at tilpasse antal af børn og personale så godt som muligt. Det skal være 
en pædagogisk vurdering hvorvidt der er fællespasning i uge 28 og 31 og det skal være 
forudsigeligt for forældre hvor fællespasningen foregår. Efter tilmeldingsfristen til 
fællespasning, vurderer dagtilbudsleder og pædagogiske leder ud fra pædagogisk hensyn 
og ud fra antal børn om der skal være fællespasning mellem to afdelinger.  

Cecilie udarbejder skriv til hvordan forældre informeres om tilmelding/afmelding:  
Melde ud at forældre ikke skal tilmelde sig på forhånd hvis de er usikre på om de har behov, 
de kan melde det ind når de ved med sikkerhed. Forældre ved ikke at de må melde sig til 
fællespasning hvis de har afmeldt det.  

Flere afdelinger udtrykker bekymring over 4 uger fællespasning i sommerferien, 3 uger ses 
mere positivt. Mange vil gerne undgå fællespasning. Bekymringer over hvor mange 
forskellige afdelinger barnet eventuelt skal passes i. Bekymring over fællespasning i uge 31 
med nye børn der starter 1 august.  

Retningslinjer for fælles pasning op til 4 uger i sommerperioden er vedtaget. 
Efter tilmeldinger i foråret 2020 kan der arbejdes på at børnene får kendskab til 
fællespasnings-afdelingerne. Om 2 år følges op i bestyrelsen på om det giver mening med 
ny ekstra fællespasning og bedre udnyttelse af ressourcer. Evaluering om 2 år af 
fællespasning i forhold til ovennævnte bekymringer. 

 

 

4. Information fra formanden og dagtilbudslederen kl.20.30- 20.45:  

byggerier i gang i dagtilbuddet men ikke nok børn (pt. 14 tomme vuggestuepladser og 5 
børn overgået til bellevue børnehave).  

En forsker i leg skal lave projekt med kommende skolebørn for de børn der skal gå på 
Risskov skole.  
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Kommunal måling af Social kapital måling blandt personalet med resultat inden jul.  

OBS: Dialogmøde ved rådmanden i begyndelsen af november.  
 

5. Nyt fra afdelingerne kl. 20.45-21.10:  

Gadekæret: 100% enighed om ønske om ændret åbningstid til 7-17.30 fremadrettet. 
Bestyrelsen skal beslutte om ønsket kan gives til rådmanden, hvorefter det skal behandles i 
byrådet hvis rådmanden er enig. Afstemning i bestyrelsen skal varsles, så punktet kommer 
på dagsorden til næste møde.  

Alsvej: i gang med sprogvurderinger og SUS-samtaler, har haft OL uge, havde meget få 
børn i efterårsferien.  

Lindenborgvej: nyder renovering, fokus på ny personalegruppe som er i gang med at 
oprette samarbejdet, fællesrum blevet legerum.  

Jasminvej: nytænkning af aktiviteter for kommende skolebørnsgruppe.  

Under Bøgen: havde meget få børn i efterårsferien.  

Solsikken: stort fremmøde til dialogmøde for forældre til 2-årige.  

Damhuset: kagefest er blevet ændret til høstfest, byggeri stadig undervejs. 
 

6. Evt. kl.21.10: intet 

 

Udsyn mod næste møde: 
7. januar 2020 på Jasminvej - Budget og regnskab, prioriteringer. (Budget kan evt sendes ud til 
forældreråd inden hvis det er klart.) Opfølgning og evaluering af catering til frokostordning ud fra 
erfaringer i afdelingerne. Præsentation af dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Gadekærets ønske 
om ændret åbningstid. 

2. april 2020 i Solsikken 
9. juni 2020 i Damhuset . Præsentation af dagtilbuddets pædagogiske læreplan 
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