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referat til virtuelt dagtilbudsbestyrelsesmøde i Risskov Dagtilbud 

torsdag den 16 april 2020 kl. 16.30- 18.00 

Deltagere: Anders Under Bøgen, Rune Solsikken, Stinne Alsvej, Carsten Damhuset, Sara 

Lindenborgvej, Ulrich pædagogisk leder, Hanne pædagog, Camilla dagtilbudsleder, Nina 

Gadekæret 

Afbud: Camilla Jasminvej, Hassan Risskov børnehus, Birgite medarbjeder, Carl Forteleddet. 

Referent: Cecilie 

 

 

1. Regnskab 2019 og status på budget 2020 V/Jens  

Ved sidste møde gennem gik vi forventninger regnskab 2019.  

Sidst fremlagdes fælles poster og prioriteringer som det akkumulerede overskud bliver 

brugt til (driftsopgaver). Mange forventede udgifter blev ikke udført, Camilla sender 

materiale herom til bestyrelse pr mail.  

Et overskud kan være fint men vi havde regnet med underskud. Begrundelse: Afsatte 

midler til byggeri i Damhuset og Risskov børnehus blev ikke udmøntet, byggeri på 

Lindenborgvej blev betalt halvt af børn og unge. Midler til pædagogisk udvikling og 

komptencemidler blev ikke anvendt. Derfor overskud frem for underskud. 

 

Følgende kommentarer skal med til budget 2020: 

• Der kan forekomme udsving i forbruget i forhold til det lagte budget pga. Covid-19. Vi 
håber på at vi senest i august/september kan følge op på evt. mer-/underforbrug og så 
tilrettes restforbruget/budgettet derefter. 

• Der er fremskudt anlægsmidler til hvert Dagtilbud på ca. 500.000 kr. – Der er indsendt 12-
13 projekter (som enten er nye eller planlagte) til godkendelse og hvis de går igennem, så 
skal vi se på om der er midler der så bliver frigivet og så tilrettes restforbruget/budgettet 
derefter. 

• Der i 2020 en problematik/udfordring omkring børnetallet i institutionerne, som kan 
betyde at man bliver nødt til at tilrettes restforbruget/budgettet derefter. 

• Puljen til mere pæd. Personale er med til at opretholde normeringer i afdelingerne – I 2020 
er den på ca. 775.000 kr. for hele Dagtilbuddet 
 

 

Send gerne spørgsmål til Jens eller Camilla.  

 

2. Information om nødpasnings og genåbning af dagtilbuddet V/Camilla kl.17.00-17.55 
Nødpasning fra den 16. marts til den 13. april: 
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Vi havde åbent i Damhuset og Alsvej besluttet af pladsanvisning. De andre afdelinger slået 
sammen i henholdsvis Damhuset og på Alsvej.  
Tilmeldte børn: mellem 30 og 46 børn tilmeldt nødpasning fra dagtilbuddet og to 
selvejende institutioner (et barn herfra). Mellem 2 og 13 børn pr afdeling hver dag, 
perosnale fra forskellige instituitoner.  
Hver dag opdatering af børn til næste dags nødpasning, det var problematisk for os at 
forældrene ikke skulle oplyse mødetider i pladsanvisningen. Mødetiderne er nødvendigt 
for os for at planlægge. Ingen børn i weekend eller i helligdage, kun åbent i ordinær 
åbningstid. Vi brugte principper for fællespasning til mødeplan.  
 
Vi havde i lederteam mødtes virtuelt i Temas for at evaluere nødpasningen og ville have 
fortsat nødpasningen med personale på i to ugers rul, så der kom mere stabilitet for børn, 
forældre og medarbejdere. Men det blev til genåbning i stedet for.  
 
Opgaver for de hjemsendte medrbejdere: har lavet videoer til børn og forældre 
derhjemme, lavet administrative opgaver, forberedt samtaler, arbejde med 
læreplanstemaer, praktiske opgaver som reparation osv. Lavet overleveringspapirer, haft 
møder på messenger. Fleksibilitet udvist af alle.  
Alle medarbejdere skulle sendes på ferie hvis de havde tilbage, dette havde vi nået at 
varsle men så skulle genåbningen starte.  
 
Planlægning af genåbning og de to første dage: 

På baggrund af vejledninger fra sundhedsstyrelsen har Børn og Unge udarbejdet en 

drejebog som vi arbejder ud fra. Mange børn er mødt ind i denne uge. Fredag kommer ca. 

302 børn ud af 454 indskrevne børn. 152 børn er ikke kommet. Der kommer flere børn i 

næste uge.  

De pædagogiske ledere har planlagt genåbning på forhånd, tirsdag afholdtes møder i 
afdelingerne i hold for medarbejdere, orientering om adfærd, hygiejneadfærd, sortere 
legetøj og fjerne legetøj, inddele børn i grupper, planlagt formiddage og eftermiddage osv. 
Alle meldte sig klar tirsdag eftermiddag.  
 
Opridsning af retningslinjer: 

oplæring i håndvaksk, håndvask 2. time, før og efter spining, ved skift af aktivitet og rum, 

ved toilet besøg. 

Sengetøj og seler skal vaskes 2 gange pr. uge og efter behov v/80grader – det må 

forældrene gerne gøre for os. 

Rengøring Rengøringspersonale kommer midt på dagen efter aftale og om aftenen, 

rengøre kontaktflader osv. og badeværelser. Vi vasker legetøj 2 gange dagligt, fjerne alt 

legetøj der ikke kan vaskes. Legetøj opdeles i kasser som løbende skiftes.  Vi rengører 

tables og kontaktflader når det er nødvendigt. Vi bruger værnemidler ved ble skift, toilet og 

potte afsprittes efter brug. 

Planlægning af aflevering og hentning – lokalt besluttet hvordan. Så vidt muligt på 
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legepladsen, eller få i gaderoben af gangen. forældre skal vaske egne og barnets hænder 

når de kommer og går.  

Frokost – portionsanretning af Monas, de voksne serverer for børnene og de må ikke dele 

mad. Når vi spiser sidder vi med god afstand. 

Mindre grupper både ude og inde. Gruppeopdeling det sværeste pga. pædagogik, alle 

børn skal have det godt og være trygge. Pædagoger har indelt børnene i mindre grupper og 

vi er ude så meget som muligt. På tur, børn må gerne holde i hånd for sikekrhed i trafikken, 

så vasker de hænder efterfølgede. Børn kommer op til voksne for tryghed og nærhed. 

Mange afdelinger arbejder med formiddagshold og eftermiddagshold.  

Vi balancer mellem et sundheds- og et pædagogisk/ børneperspektiv. 

 

Vi modtager gerne alle raske børn. Vi kommer sikkert til at sende flere børn hjem end vi 
plejer. Børn med løbenæse og stoppede næser som eneste symptom, må gerne komme i 

dagtilbud. Har børn med hoste, løbenæse, ondt i halsen, feber, hovedpine og muskelsmerter 
kontakter vi jer. 
 
Ledere skriver i drejebogen hvordan retningslinjerne udmøntes i praksis. Fokus på at undgå 
at sige nej til børnene så de ikke bliver irettesat og eventuelt utrygge.  
Nye børn der skal starte er velkomne, en forælder pr nyt barn er velkommen ifølge 
retningslinjer, små børn skal have deres forældre med. Man kan ikke komme på besøg hos 
os ved ønske om plads.  
Har holdt MEDmøde i dag og alle melder klar til at løse opgaven, alle har haft lidt færre 
børn end normalt. Fokus på hygiejne og tryghed generelt i afdelinger.  
 
Der er meget logistik i det og organisering fylder meget. Men vi i hygger også meget med 
børnene. Normeringen er god for tiden og voksne tæt på, børnene har trængt til at lege 
sammen og de første dage skal de falde til og bare lege. I næste uge går vi rigtigt i gang.  
 
Spørgsmål:  
Er børnene i faste 5 mandsgrupper, eller bliver det anderledes i næste uge?  
Svar:  
Som udgangspunkt skifte vi ikke gruppe, men det kan ske. Det er vigtigt at vi ved i hvilket 
tidsrum børnne kommer så vi kan opdele børnene i grupper ud fra hvem der er her hvornår 
og hvilke børn der passer sammen. Om eftermiddagen kan vi slå grupper sammen hvis det 
er nødvendigt og færre børn. Grupperne laves måske om i næste uge alt efter hvem der 
kommer i næste uge, det er ikke tilfældigt hvem børnene er sammen med.  
 
Spørgsmål:  
Har der været bekymring fra perosnale?  
Svar: Nej, ang. perosnale i risikogrupper er der kun et par enkelte der ikke kan komme efter 
sundhedsstyrelsen og lægens vurdering. 
 
Spørgsmål:  
Kan vi forældre gøre noget, kan forældrerådet hjælpe personalet?  
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Svar: Vi vil i lederteamet tale om vi skal holde forældrerådsmøder virtuelt i Teams i den 
kommende tid. Send gerne mails/beskeder eller ring til pædagogisk leder med dette 
spørgsmål. At vaske sengetøj og at skrive komme-gå tider på intra vil være en hjælp. Med 
tiden får vi måske mere overblik over hvad der kan være behov for af hjælp. Nogle steder 
har de pavillioner der skal have sat op og det kan måske være noget forældre kan hjælpe 
med. 
 
Kommentar: Solsikken har holdt et lille forældrerådsmøde online. Forældre føler sig godt 
informeret både af afdeling og af dagtilbuddet. Så fortsæt gerne med 
informationsniveauet. Godt at indkalde til møde når alle har lidt mere erfaring. 

 

3. Evt.  
Vi ses igen til virtuelt dagtilbudsbestyrelsesmøde i teams 5. maj, kalenderinvitation sendes 
ud. Forældrerådsmøder kan evt. holdes inden da. 
 

 

Udsyn mod næste møde: 
9. juni 2020 i Damhuset - Præsentation af dagtilbuddets pædagogiske læreplan. 
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