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Referat Dagtilbudsbestyrelse den 10. november 2020  

kl. 19.15-20.30 på Teams 

 

Deltagere: Camilla dagtilbudsleder, Ulrich pædagogisk leder, Stinne Alsvej, Lea Risskov Børnehus, 
Carsten Damhuset, Christian Lindenborgvej, Nina Gadekæret, Anders Under Bøgen, Janni 
Jasminvej, Jens administrativ leder, Tanja administrativ medarbejder, Hanne pædagog Alsvej, Stig 
pædagog Lindenborgvej 
Afbud: Gitte pædagog Damhuset, Rune Solsikken, Ted Forteleddet 
Referent: Cecilie kommunikationsmedarbejder 
 
Dagsorden  

 
1. økonomi V/ Jens Bitch dagtilbuddets administrativ leder Risskov dagtilbud og skole, 

Strandens dagtilbud og skole.kl.19.15-19.50 
Status på regnskab 2020 samt udkast til princip for økonomistyring 2021:  

Tilføjelser til budget vil komme når budget kendes. Budgetforslaget fremlægges 
fremadrettet til drøftelse i ledelsesgruppen og efterfølgende til orientering i MED-udvalget 
og dagtilbudsbestyrelsen i starten af 1. kvartal af regnskabsåret. 
  
Forventet regnskab laves tre gange årligt.  
Forventet akkumuleret resultat: 2.332.20 kr. 
Forventet underskud justeret til 640.000kr.  
Årsager:  
refusion i år pga. coronavirus pga. ekstra udgifter til personale og rengøring osv., 
modregning af vikarbesparelse,  
udvidelse af Damhuset har udmøntet 125.000kr,  
ændringer i forbrug/driftsomkostninger pga. nedlukning.  
 
Opmærksomhedspunkter fra september:  
normering i Damhuset, afregning af anlægsmidler, faldende børnetal i nogle afdelinger, 
fordeling af budgetterede puljer og udmøntning.  

 
Budgettet fordeles efter en model alt efter antal børn.  
Første udkast af fælles prioriteringer fremlægges i lederteamet og i MEDudvalget i 
november.  
Afdelinger: Fast beløb pr barn, midler til ledelsestid, midler til børn med særlige behov, 
midler til bygninger og udeområder.  
Afdelingers budget er fordelt på: løn, bygningsomkostninger og driftsomkostninger.  

Økonomistyring:  
Vurdering af afdelingers restforbrug i forhold til budget rykkes frem før sommerferien.  
Fokus på tildelinger og refusionsmuligheder: refusion pga. covid-19, statslige midler til 
øgede normeringer, statslige midler til projekt omkring udsatte børn.  
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Prioriteringer for 2021: løn, administration, personale, tværgående projekter.  
 
Bestyrelsen opfordrer til at størst mulig del af budgettet fordeles til afdelingerne fra starten 
af året, så afdelingerne får bedre tid og mulighed for at planlægge.  
 

2.  Ansøgning om ændret åbningstider på Gadekæret V/Nina kl.19.50-20.00 
Bilag sendes inden mødet.  
Indstilling til at gøre nye åbningstider permanente med følgende argumenter:  
at der er åbent når der kommer mange børn;  
at forældre skal nå at aflevere børn inden arbejde;  
at nogle har fravalgt Gadekæret pga de tidligere åbningstider;  
at administrativt arbejde ligger i ydertimerne til kl. 17.30 hvis få eller ingen børn;  
at alle forældre bakker op om indstillingen.   
Gadekæret vil gerne fortsætte med midlertidig åbningstid i ventetiden.  
 

Bestyrelsen bakker op om indstillingen.  
Bestyrelsen bakker op om, at Gadekæret fortsætter med midlertidig åbningstid, til de får 
svar på indstillingen. 
 

3. Nyt fra formanden og dagtilbudslederen kl.20.00-20.10:  
Fællespasning tre dage mellem jul og nytår. Organiseringen bliver efter covi-19 regler, så 
det først klart overblik efter tilmeldingers frist.  
 
Udfordring i dagtilbuddet at få nok kvalificerede ansøgere til pædagogstillinger. 
 
Afstemning om frokostmåltid foregår digitalt, dagtilbuddet anbefaler at der fortsættes med 
Mona’s som leverandør.  
Det er besluttet ved lov, at alle børn skal tilbydes frokostmåltid, som man kollektivt kan 
fravælge. Vi har ikke indflydelse på proceduren, så forældrerådet kan opfordre alle forældre 
til at svare. 
 
Jasminvej finder formidlingen vedrørende kostafstemningen problematisk, samt 
problematisk at en ikke afgivet stemme går til ja til kost.  
 

4. Nyt fra afdelingerne kl.20.10-20.15:  
Gadekæret: optaget af åbningstid, fokus på natur og fra jord til bord, holdt Halloween fest, 
mangler børn, fokus på gode fortællinger om Gadekæret til nye forældre.  
Alsvej: fokus på trivsel ved opdeling af børn, samarbejde med natursamarbejdet, 
høstprojekt, børnene påvirkede af restriktioner.  
Forteleddet: telt som ekstra uderum, børnene meget ude.  
Lederteam: Udfordrede på at medarbejdere skal være væk i flere dage ved mistanke om 
corona.  
Damhuset: fokus på at få det nye hus i brug, udfordringerfor børn og personale ved 
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opdeling af børn pga corona.  
Jasminvej: aldersopdelte grupper i hele uger.  
Under Bøgen: holdt Halloween fest.  
Risskov Børnehus: hverdagen fungerer med gruppeopdeling, organisering af nye 
pædagogiske møder, udfordringer med at få forældre til at overholde restriktioner. 
Lindenborgvej: tildelte penge brugt på legetøj, fokus på at holde juleaktiviteter på trods af 
corona, ny pædagog ansat pga. tildeling af midler. 
 

5. evt. Camilla sender dagsorden med link til dialogmøde med rådmanden snarest muligt. 
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