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Referat dagtilbudsbestyrelsesmøde Risskov Dagtilbud 

tirsdag den 18. august 2020 kl. 16.30- 18.00 

Deltagere: Camilla dagtilbudsleder, Ulrich pædagogisk leder, Hanne personalerepræsentant, Gitte 

personalerepræsentant, Carsten Damhuset, Ander Under Bøgen, Stinne Alsvej, Nina Gadekæret 

 

Afbud: Sara Lindenborgvej, Hassan Risskov Børnehus, Ted Forteleddet, Rune Solsikken, Camilla 

Jasminvej 

 

 

1. Information om perioden fra den 10. august V/Camilla:  
Mange erfaringer med at arbejde under skærpede forhold siden 11 marts, situationen 
ændrer sig efter en rolig sommer.  
Lederteamet har ikke evalueret fællespasning endnu, fællespasning gået fint i to huse, kun 
omkring 10 børn i et hus og i det andet omrking 20 børn. Undervisningsminister gav penge 
til sommeraktiviteter, primært brugt i Risskov Børnehus til ekstra personale til ture, lave bål 
osv.  
Pr. 1. august ny drejebog som der køres efter nu (beskrevet i nyhedsbrev før sommeren). 
Forskelligheder ifht at hente og aflevere i  afdelingerne alt efter hvordan det passer bedst i 
fht retningslinjer.  
Dagligt indrapporteres antal hjemsendte børn og perosnale, i sidste uge i gennemsnit 0-6 
børn og mellem 1-6 medarbejdere hjemsendt til test, 1 medarbejder testet positiv. 
 
 
Det kan være svært at få alle forældre til at overholde anbefalinger, fx huske at vaske 
hænder på barn og sig selv ved ankomst, huske at blive i det område man må være i, kun at 
komme en forælder pr barn for at undgå for mange på én gang, benytte indgangskorts osv. 
Har i forældre en anbefaling til hvad dagtilbuddet/afdelingerne kan gøre for at hjælpe 
forældre til at overholde retningslinjer da det kan være svært for personale at skulle 
irettesætte forældre?  
 
God idé at minde folk om anvisningerne med skilte og billeder, da der er forskellige regler 
forskellige steder. Personalet skal bare sige det højt til de forældre der ikke overholder 
anvisninger. Håndsprit på lågen. Forældrerådet kan spørge pædagogisk leder om de kan 
hjælpe med at nudge/minde andre forældre om forskellige anvisninger i den specifikke 
afdeling.  
 
Emner på budgetforhandlinger (forslag):  
fast vikarkorps,  
mere rengøring (ekstra udgift til rengøring 92 mio i foråret),  
belyse støtteområdet,  
minimumsnormeringer ønskes før,  
tidlige indsatser via familiegrupper, krop og bevægelse og minimumsnormeringer,  
senere start i børnehave til 3 år (pt 2,11),  
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international vuggestue (engelsktalende),  
godt børneliv med fokus på udsatte (øget normering),  
permanentgøre familieiværksættere,  
egenbetaling til tolk efter 3 år i dk,  
flere naturcentre,  
fokus på indretning af legepladser og udendørsarealer,  
produktionskøkken i det administrative fællesskab.  
 
Budgetramme ikke større så vidt vides, men budgettet kendes endnu ikke.  
 

2. Nyt fra afdelingerne, hvis man har holdt møde:  

 
 

3. Evt.  

Konstituerende bestyrelsesmøde 2. september afholdes i Teams.  

forældremøder senere i september alt efter corona situationen i afdelingerne. Måske 
mødes i grupper. 

Carsten laver beretning som alle får inden forældremøder. Kommentarer til beretningen 
kan sendes til Carsten senest den 28 august, kan komme på intra den 31 august. 

Enkelte afdelinger har ikke fået nok repræsentanter til forældreråd.  

Skriftligt valg til forældreråd før sommerferien gik generelt fint. 

Evaluering i lederteam af virtuelle ledermøder, vi vil fortsætte med Teamsmøder til 
driftsmøder fremover. 

Overblik over hvem der fortsætter: Carsten Damhuset, Anders Under Bøgen, Camilla, Ted 
Forteleddet, Stinne Alsvej, Nina Gadekæret.  

Gitte er ny perosnalerepræsentant, den 2 september deltager Stig også som ny 
personalerepræsentant. Hanne fortsætter som perosnalerepræsentant. Ulrich fortsætter 
som ledelsesrepræsentant.  

Damhusets nye afdeling åbnet 17 august. Nye medarbejdere og nye børn startet. 
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