
 
 

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

Referat virtuelt dagtilbudsbestyrelsesmøde Risskov Dagtilbud 

tirsdag den 5. maj 2020 kl. 16.30- 17.30 

Deltagere: Anders Under Bøgen, Rune Solsikken, Carsten Damhuset, Sara Lindenborgvej, Ulrich 

pædagogisk leder, Hanne pædagog, Camilla dagtilbudsleder, Birgit pædagog 

Afbud: Stine Alsvej, Carl Forteleddet, Hassan Risskov børnehus, Nina Gadekæret, Camilla jasminvej 

Referent: Cecilie  

 

 

 

1. Information om genåbning af dagtilbuddet V/Camilla:  
Antal børn i perioden:  

dagligt mellem 288 børn (1. maj havde mange fri) og 417 børn ud af 450. Få har valgt at 

holde børn hjemme. 3 børn der starter 1 maj har valgt at søge orlov (mulighed for at 

beholde pladsen uden at bruge den, normalt med 2 mdr. varsel). 

 

Sengetøj:  

vask to gange ugentlig (fx tirsdag/onsdag og weekedn), forældre må gerne varetage 

opgaven. 

 

Rengøring:  

midt på dagen foretages rengøring, dagligt rengøringsprogram og derefter afspritning og 

gulvvask. Alle kontaktflader i andre rum. Lidt oplæring af rengøringspersonale på plads.  

 

Planlægning af aflevering og hentning:  

Afdelingens pæd. leder planlægger afleveringsrutine med hensyn til sundhedsmæssige og 

pædagogiske behov med øje for smitterisiko. Fleste steder aflevering på legeplads, 

indendørs uden søskende, på stuer ingen søskende. Hvis svært at aflevere ude kan 

pædagog tage imod i garderobe. Ingen må komme unødigt i afdelingerne. Forskelligt fra 

hus til hus alt efter indgange, regler for hvor mange der må være ad gangen inde og ude. 

 

Frokost:  

Frokost leveres nu på fade som serveres af de voksne, stadig muligt at tilkøbe madpakker, 

fx til grupper på tur.  

 

Mindre grupper både ude og inde:  

organiseres forskelligt, nogle har usynlige markeringer, nogle har markerede bokse til 

grupper. 5 børn ude og 3 børn inde. Ikke kvm på ude men inde 4 for børnehavebørn og 6 

for vuggestuebørn.  
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Salen v/Risskov Bibliotek:  

hårdt i sidste uge med regn og blæst, alternativer til at være i afdelingen er 

salen/pavillionen på risskov bibliotek for de mest udfordrede afdelinger mht. plads inde  

(Alsvej, Forteledet og Gadekæret). Mulighed for lån af gymnastiksal i springcenter og det 

undersøges om spejderhytte kan benyttes.  

 

Andet:  

Organisering af planlagt fællespasning 22 maj vides endnu ikke, da grupper pt. ikke må slås 

sammen på tværs. Pt. 25 børn tilmeldt og personaleferie planlagt. En udfordring hvis alle 

huse skal åbne frem for et hus; en medarbejder fra hver afdeling skal arbejde - der kan 

indsættes vikar. Evt. skrive til forældrene hvor få børn der er tilmeldt hvis det bliver 

problematisk,.  

 

Vigtigt at forældre skriver i komme-gå systemet så lang tid frem som muligt, da der er 

meget planlægningsarbejde. 

 

Dagtilbuddet tildelt 440.000 kr (næsten det der var søgt om) til projekter fra anlægspulje i 

Børn og Unge til fx maling af stuer, branddøre, ødelagt udeværksted bliver ordnet, 

sansehaver med pavillioner. Projekterne skal igangsættes og betales i år.  

 

2. Nyt fra afdelingerne:  

forældrerådsmøder i alle afdelinger siden sidst.  

Under bøgen: Pga teknikproblemer kun møde mellem pæd. leder og Anders, trods 
udfordringer kører det godt og alle er positive, gode normeringer og afgrænsede områder 
og grupper godt for børnene.  

Solsikken: alle enige om at det går godt, alle børn og personale er trygge og glade, godt 
med mindre grupper.  

Damhuset: tilfredshed blandt forældre i forhold til hvordan situation gribes an og 
orientering fra dagtilbud, pæd. leder og stuer, næsten alle børn tilbage, omvæltning for 
personale da retningslinjer ændres, rart med rengøring i løbet af dagen.  

Lindenborgvej: enighed om at det går godt, forældre trygge og børnene har det godt, 
børnene på flere ture, god normering, konstitueret leder pt. som alle er tilfredse med men 
egen leder savnes.  

Gadekæret: stor tilfredshed med dagligdagen, trygge forældre, gode små børnegrupper en 
fordel for mange børn, fungerer fint at være ude på trods af vejr, ugentlig statusmøde 
blandt personale fungerer godt, holder møder med forældre over telefon.  
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Alsvej: generelt går det godt, meget struktur, fra børneperpsektiv er grupper en udfordring 
hvis børn ikke er sammen med bedste venner, i ældstegruppen går det ikke op med antal. 
Nogle grupper har ikke haft pædagoger så det bliver ikke samme aktivitetsniveau. Stor 
tilfredshed blandt forældre.  

Forteleddet: i forældrerådet kun læger som ikke er bekymrede for at deres børn bliver 
syge, stort set ikke syge børn eller medarbejdere.  

Jasminvej: tilfredshed og forældre synes godt om at personale tager imod hvert barn, færre 
konflikter ved aflevering, spørgsmål til afslutning for kommende skolebørn, ikke mange 
syge børn eller personaler, positivt personale som har fokus på pædagogisk arbejde.  

Camilla: kommunikation forældre og perosnale imellem skal sikres, fx bestemt tidsrum 
forældre kan ringe. Hver mandag må man lave nye grupper/justere da der er gået 48 timer 
siden fredag. God erfaring med dette i Gadekæret. 
 

3. Evt. til næste møde ønsker Camilla at dagtilbudsbestyrelsen formulerer princip for at 
personale må afspadsere når alle børn er hentet før institutionen lukker, byrådet har åbnet 
op for dette i 2017. Camilla laver udkast til princip. Hvis oplagt administrativ opgave kan 
dette også løses i dette tidsrum, så det kan formuleres at perosnalet ikke tvinges til at 
afspadsere.  

4. Næste møde 9 juni. Ikke behov for et møde før. Hvis mødet bliver i teams ønskes et kort 
møde på en time. 
 

 

Udsyn mod næste møde: 
9. juni 2020 i Damhuset - Præsentation af dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Princip for 
afspadsering når alle børn er hentet. 
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