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Referat af virtuelt dagtilbudsbestyrelsesmøde Risskov Dagtilbud 

tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16.30- 17.30 

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

pædagogisk leder, Hanne pædagog, Camilla dagtilbudsleder, Stinne Alsvej, Hassan Risskov 

børnehus, Nina Gadekæret. Rune Solsikken. 

Afbud: Ted Forteleddet, Birgit pædagog og Camilla jasminvej 

Referent: Cecilie  

 

 

1. Information om genåbning af dagtilbuddet V/Camilla: 
Se under punktet nyt fra afdelingerne.  

 

2. Fællespasning i ugerne 28-31 
På fredag sendes lederteamets plan til godkendelse i kriseledelsen i Børn og Unge, der har 
retningslinjer for fællespasning for i år.  
Lederteam besluttet at alle afdelinger er åbne i uge 28 pga. mange børn (Jasminvej og 
Fortelddet åbner og lukker sammen).  
 
I uge 29 og 30 åbent i 2 afdelinger: Damhuset og Risskov Børnehus, da de er store 
institutioner, med meget plads og mange lokaler. Mellem 20 og 30 børn i de to uger i hvert 
hus.   
 
Åbent i Damhuset for børn fra Damhuset, Solsikken, Under Bøgen, Jasminvej og 
Forteleddet. 
Åbent i Risskov børnehus for børn fra Risskov børnehus, Lindenborgvej, Gadekæret og 
Alsvej. 
 
I uge 31 er Under Bøgen og Solsikken sammen, Damhuset selv, Gadekæret og Alsvej 
sammen, Jasminvej og Forteleddet sammen, Lindenborgvej og Risskov Børnehus sammen 
med hver 13-30 børn i de forskellige sampasninger med det antal tilmeldte vi har. På denne 
måde overholdes sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
 
Gadekærets forældreråd er bekymret for beslutningen at afdelinger slås sammen.   
 

3. forældremøder og valgt til forældreråd og bestyrelsen 
Nye forældreråd og bestyrelse træder i kraft 1. september. Lederteamet foreslår at afholde 
skriftligt valg til råd og bestyrelse inden sommerferien i forbindelse med corona-
situationens særlige omstændigheder.  

Fysiske forældremøder forventes i uge 39 og 40 i alle afdelinger, her er der mulighed for 
genvalg hvis der ikke blev valgt fuldt råd (5 medlemmer) og bestyrelse inden sommerferien.  
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Det er besluttet at annoncere skriftligt valg til opstilling af kandidatur til forældreråd.  

Opstilling af kandidater fra den 12. juni til den 19. juni kl.10.00. ønsker forældre at stille op sendes 
en mail til pædagogisk leder. 
Afstemning fra den 19.juni kl.12.00 til den 26. juni. Pædagogiske leder laver en kandidatliste som 
offentliggøres den 19. juni ml. kl. 10.00-12.00 
PL offentliggøre resultatet den 30. juni på Børneintra. 

Årsberetning fra forældreråd senest den 15. juni på intra. Årsberetning er en måde at 
fortælle om forældrerådets arbejde til inspiration til nye kandidater.  

 

4. Princip for tidlig lukning – se bilag. 
Principper er behandlet og godkendt i MED og i lederteamet.  

Godkendt af bestyrelsen. 
 

5. Nyt fra afdelingerne:  

Under Bøgen: det går stille og roligt, alle er tilfredse og positive.  
Risskov Børnehus: åbner på legepladsen hver dag og det har ændret meget. 
Gadekæret: kede af at miste den gode normering, børnene meget ude, lidt opdelinger i 
grupper, el-cykler taget i brug. Tager imod børn på legepladsen. 
Alsvej: større grupper og aldersopdelt, meget ude og på ture. Stor tilfredshed. 
Solsikken: alt er godt.  
Damhuset: fine løsninger på den nye hverdag. I Damhuset i gang med sidste del af 
nybyggeriet og børn bliver anvist til pladser.  
Lindenborgvej: nye pædagoger faldet godt til, ny pædagogisk leder ansat (den tidligere 
konstituerede leder Vivi), fornyelser på legepladsen og inde i begyndende proces, børnene 
opdelt i stuer og meget ude.  
Fortelddet og Jasminvej: børn afleveres og hentes ved hoveddøren begge steder, hvilket 
medfører færre konflikter så forældre vil gerne have det fortsætter, aktiviteter som 
normalt. 
 

Camilla: Der arbejdes med at huske forældre på at retningslinjer stadig gælder med 
hygiejne osv. Børn og Unge går med forsigtighedsprincip og dagtilbuddet skal følge deres 
retningslinjer. 
Afslutningsfester for kommende skolebørn er mulige. Samarbejdet med skolen er dog 
mindre i år.  
Afdelinger i fuld gang med at bruge anlægsmidlerne der blev tildelt.  
 

6. Evt.  
Møde i Teams tirsdag 18 august kl 16.30. Camilla sender invitationer ud. Mødet kan 
aflyses, hvis der ikke er behov. 
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