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Dagsorden og referat af Dagtilbudsbestyrelse den 17. marts 2021  

kl. 19.15.-21.15 på Teams 

 

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

1. Resultat af Iters & Ecers på dagtilbudsniveau og realisering på afdelingsniveau kl.19.15-

20.00 

Camilla fremlægger resultat på dagtilbudsniveau og medarbejder fortæller om hvordan de 

realiser rapporten i Damhuset samt mulighed for at stille spørgsmål.  

 

Iters og Ecers er de koncepter, der har observeret pædagogisk praksis på alle stuer i 

dagtilbuddet, 3 timer på hver stue. 450 spørgsmål ud fra forskning om kvalitet i 

pædagogisk praksis. Afdelinger har fået rapport for 0-2 årige (Iters) samt 3-6 årige (Ecers).  

Scorer på dagtilbudsniveau: 

Plads og indretning: Ecers 3,45, Iters 3,8.  

Rutiner for personlig pleje: Ecers 3,53, Iiters 3,98.  

Sprog og literacy: Ecers 3,82, Iters 5,34.  

Læringsaktiviteter: Ecers 2,27, Iters 2,22.  

Interaktion: Ecers 5,04, Iiters 6,38.  

Organisationsstruktur: Ecers 4,59, Iters 4,91. – se bilag. 

 

Der har været tilbagemeldingssamtaler ud fra hver afdelings rapport hvor de enkelte 

scorer, succes og udfordringer blev gennemgået. Observationer fra praksis giver et godt 

billede på den pædagogiske praksis og hvad vi skal arbejdes videre med.  

Bestyrelsen påpeger, at scoren som sådan ikke viser noget, mere vigtigt at se på det 

kvalitative indhold i teksten og forholde sig kritisk til rapportens teoretiske tilgang og 

målestok. 

  

Praksiseksempel fra Damhuset: Fælles personalemøde for alle afdelinger i dagtilbuddet. 

Pga. corona ikke mange ting fremme på stuerne, der arbejdes i stedet med temakasser, der 
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tages frem efter behov.  

Opfordring fra rapporten til opdeling af stuer med stille områder/afskærmede områder. 

Bøger skal skiftes ofte for at få børnenes interesse og afspejle børnenes interesser. 

Synlighed og tilgængelighed af materialer inspirer børnene som også efterspørger 

materialerne.  

Stuerne kan med fordel lave udstillinger af kreationer.  

Opfordring fra rapporten til at få skriftsproget på stuerne.  

 

2. Orientering om ny dagtilbudsaftale kl. 20.05- 20.25 
Dagtilbudsaftalen – som er en arbejdstidsaftale.  
Indgået aftale i Børn og Unge og de faglige organisationer: formålet er at understøtte 
betingelserne for at understøtte læringsmiljøer af høj kvalitet, tid med børnene og tid til 
understøttende pædagogisk arbejde.  
Første gang en arbejdstidsaftale på dagtilbudsområdet. Det nye er:  
Tid afsættes til forberedelse og tid til refleksion over pædagogisk praksis.  
Overgår til årsnormer.  
 
Processen for tilrettelæggelse af arbejdstid og beslutninger om brug af ressourcer er i gang, 
i bilags drøftelser. Alle Tillidsrepræsentanter i dagtilbuddet samt 1 
arbejdsmiljørepræsentant, 2 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen deltager i 
drøftelserne. Der skal ligeledes udarbejdes en plan over hver enkelt medarbejdes årsværk. v 
    
Fællespasning i Påske:  
fællespasning foregår i Damhuset: 58 børn tilmeldt i alt, organiseret lige som til jul. 
Børnene deles op efter afdeling pga. corona. Legepladsen bliver opdelt.  
 
474.000 kr tildelt af staten til yderligere pædagogisk personale i 2021. 
 
350.000 kr reserveret til særlige pædagogiske tiltag, tildeles til afdelinger der ansøger med 
beskrivelse af tiltag/projekt med frist 1/5.  
 
Forældremøder med valg i alle afdelinger slut maj – start juni. Camilla indleder alle møder, 
derefter lokale emner i hver afdeling samt fokus på læringsmiljøer. 

Aula åbnet op for medarbejdere, som skal oplæres heri. Åbner for forældre 18. maj. 

Udkast til nye kvalitetsrapporter er på vej, høringsfrist 14. april.  
Møde på Teams 8. april kl 16.30-17.30 vedrørende bestyrelsens høringssvar – Camilla 
sender udkastet til bestyrelsen inden. 

 

3. Covid19 – hvis det er aktuelt.kl.20.25-20.30:  

der arbejdes på hvordan medarbejdere kan blive testet i arbejdstiden. 
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4. Nyt fra afdelingerne kl.20.35 – 21.00:  

Gadekæret: fokus på Iters og Ecers og læringsmiljøerne, haft kunstner på besøg med 

naturmaterialer som tema, svært ved at finde barselsvikar - skal eventuelt låne en 

pædagog fra en anden afdeling, telefontider til personalet hvis forældre har brug for en 

snak.  

Alsvej: fokus på Iters og Ecers rapport, tema om Tornerose med afsluttende skuespil for 

hinanden, skoleklub for de ældste.  

Under Bøgen: fokus på Iters og Ecers, forældreopgaver på legepladsen i mindre grupper. 

Solsikken: fokus på Iters rapport og læringsmiljøer på stuerne, læskur på legeplads til 

gruppen på tværs, forældre savner kontakt med personale pga. restriktioner.  

Damhuset: fokus på Iters og Ecers rapporter, fokus på forældreinddragelse og 

kommunikation i hverdagen, skal åbne en tredje ny stue, to nye pædagoger startet 1. 

marts, fokus på at skabe noget fælles for kommende skolebørn.  

Lindenborgvej: fokus på Iters rapport, børnetallet i afdelingen stiger så børn fordelt på tre 

stuer frem for to, fokus på at sprede gode historier om Lindenborgvej.  

Jasminvej: ny pædagog ansat, ny struktur pr 1. august med alle skolebørn samlet på 1 stue, 

bygger udendørs læringsrum i skur på legeplads.  

Forteleddet: skur med tal og bogstaver, forældre mangler daglig snak med personalet pga. 

restriktioner.  

generelt for kommende skolebørn: plan for skoleaktiviteter er klar hvis det bliver muligt. 

Hvis ikke kan børnene komme på besøg på skolerne og se udendørs aktiviteter. 

 

5. Evt.kl.21.00-21.15:  
Vil nogen fra bestyrelsen lave ansøgninger ved fonde i forhold til nye læringsmiljøer på 
legepladser i dagtilbuddet? Man kan søge ved Klimafonden og andre mindre fonde. 

  
  
  

Kommende møder: 
Møde på Teams 8. april kl 16.30-17.30  høringssvar på kvalitetsrapporten 
3. juni 2021: Realisering og evaluering af den pædagogiske læreplan.  
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