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Ref. af Dagtilbudsbestyrelse den 18. januar 2021  

kl. 19.00-20.30 på Teams 

 

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

1. Covid19 og dagligdagen i Risskov dagtilbud: 
Status på hjemsendte børn og lukkede stuer/afd. og den daglige drift:  
August blev en stue og september en stue hjemsendt. 
December hele Risskov Børnehus lukket i en uge, og tre andre stuer i dagtilbuddet 
hjemsendt. Der var ikke sket smitte mellem stuerne, så retningslinjerne virker med at holde 
stuer adskilt. 
Der har ingen smittede været i Risskov dagtilbud siden den 23.12.2020 
  
Nuværende retningslinjer er gældende til den 7. feb. 2021. 

Der er siden nytår fremmødt mellem 370 og 394 børn ud af 465 børn.  
 
MEDudvalgsmøde og TR møde hver måned, personalet generelt ved ret godt mod men 
svært at være i spænd mellem forskellige politiske holdninger og skiftende retningslinjer. 
Udfordring når personalet sendes hjem ved symptomer hvilket giver flere sygedage.  
I efteråret nye/ændrede retningslinjer næsten hver uge og det tager tid at legetøjet skal 
vaskes hver dag.  
Lederteamet og personalet har ikke haft fysiske møder i starten af januar, medarbejderne 
vil gerne holde stuevis personalemøder. 
 
Spørgsmål fra Gadekæret: har ikke stuer, børn er fordelt i børnehavegruppe (med 32 børn) 
og vuggestue for sig, så er det efter retningslinjerne? 
Det er efter retningslinjer i Aarhus Kommune, så længe de er i deres normale gruppe.  

 
 

2. Tilbagemeldinger fra dialogmøde med Rådmanden: 
Alle afdelinger er med i de i Grønne spirer (klimafokus). Informationsbreve kommet til 
pædagogiske ledere herom.  
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Der bliver fortsat arbejdet med tildelingsmodellen.  
 

3. Frokostordning:  
Alle afdelinger har flertal for frokostordning.  
Jasminvej med i frokostordning for første gang.  
Møde med Monas om kritikpunkter, generel tilfredshed med maden men nogle afdelinger 
ønsker forskellige tilvalg, fx mere pålæg.  
Vil gerne forlænge kontrakt med Monas med justeringer.  
Fokus på selvhjulpenhed ved måltider (måltider som pædagogisk aktivitet). Større 
fleksibilitet ift. bestilling af madpakker. 
Lederteammødet koordinerer så alle afdelingers ønsker kombineres. Mere ens ønsker fra 
afdelingerne er nødvendigt for at være attraktivt for udbyderne/cateren. 

 

 

4. Nyt fra afdelingerne kl.20.10-20.15:  
Gadekæret: fokus på corona, tilfælde af smitte før jul, fokus på læringsmiljøer på baggrund 
af Iter og Ecers og mere fokus på rollelege, søgt timer til en specifik gruppe, der kan opdeles 
mere.  
Lindenborgvej: tilfælde af smitte før jul på en stue, ny pædagog ansat, mulighed for at 
ansætte en mere til februar, efter besøg af Iters og Ecers fokus på legetøj og flere nye 
lege/læringsmiljøer.  
Risskov Børnehus: hele afdeling lukket ned inden jul pga. 4 smittede personaler, svært at 
finde ny pædagog, pædagogisk assistent ansat, årshjul udarbejdet med temaer for hele 
huset.  
Damhuset: ansat ny pædagog, nye stuer startet op, fokus på udearealerne med 
legepladsfaciliteter, fokus på restriktioner og at være vedholdende, skal åbne en ny 
vuggestuegruppe til marts.  
Under Bøgen: fokus på søskende ved aflevering og afhentning i afdelingen, flere 
barselsvikarer.  
Solsikken: flere barselsvikarer, fokus på at finde en god måde at aflevere på.  
Jasminvej: barselsvikar ansat, børnene ikke så påvirkede af corona.  
Forteleddet: hverdagen som før corona bortset fra at de ikke blandes mellem stuerne. 
Alsvej: godt resultat på social kapital, god rapport fra Iters og Ecers, stor tillid fra forældre, 
forældre vil lave retningslinje for gave til personale der stopper, børn meget ude men 
mange holder fridage eller hentes tidligt.  
 
 

5. Evt. 
 Iters og ecers resultat på dagtilbudsnibeau ikke præsenteret endnu pga coronaforsinkelse.  
 
Gør gerne reklame for dagtilbuddet da det er svært at finde pædagoger til ledige stillinger.  
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Legepladser bliver mere slidt da børnene bruger dem mere og der skal eventuelt fokus på at 
opdatere dem. 
 

 

Kommende møder: 

Ekstra møde den tirsdag den 23. februar kl.16.30-17.30. Ang. nyt om corona og 
administrationsleder Jens gennemgår regnskab 2020 og budget 2021. 
17. marts 2021: økonomi og Iters & Ecers på dagsorden 
3. maj 2021: Realisering og evaluering af den pædagogiske læreplan.  
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