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Dagsorden Dagtilbudsbestyrelse den 3. juni  

kl. 19.15.-21.15 på Teams.  

 

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

1. Kvalitet, læringssamtale og tilsyn V/Camilla  
Bilag referat af samtalen den 4. maj 2021.  
Samtale som ny form for tilsyn med deltagelse af lederteam, Børn og Unge chef og to 
konsulenter. Fokus var på læring, udvikling og trivsel, læringskæde, data, systematik og 
struktur. Vi kobler indsatsen sammen med arbejde med Stærkere LæringsFællesskaber og 
resultatet af Iters & Ecers.  
Fortsat fokus på at være lærende sammen med data og vidensdeling herom og fokus på 
dagtilbuddets ressourcegrupper og lære af hinanden på tværs for at højne kvaliteten. Vi vil 
starte arbejdet i ressourcegrupperne, da der i alle grupper sidder personale fra alle 
afdelinger, hvilket gør ressourcegrupperne til stærke læringsfællesskaber.  
 

2. Orientering fra formanden og dagtilbudslederen  
Covid19: fortsat diverse restriktioner, ikke smittetilfælde i dagtilbuddet siden 11. marts 
2021.  
Nu må to-tre grupper blandes på legepladsen, hvilket vil have den konsekvens at alle to-tre 
grupper sendes hjem ved smitte tilfælde. Alsvej er opdelt for vug. og bhv.  og legepladsen 
ved Damhuset er også zoneopdelt. Stadig gruppeopdelt indenfor i alle afdelinger.  
 
Risskov Børnehus deltager i Nest for dagtilbud fra august (uden ekstra ressourcer). I NEST 
arbejdes der med at personale har klare rollefordelinger, brug af visuelunderstøttelse der 
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hvor det giver mening for børnene og at vi giver alle børn deltagelses muligheder i 
fællesskabet. Udgangspunktet i Nest er at børn gør det bedste, de kan og lykkes de ikke, er 
det de voksne, der skal gøre noget andet.  
Det er ikke for at få børn med diagnoser i normaltilbud – men for at børn uden diagnoser 
kan profilere af specialpædagogiske tiltag. Risskov Børnehus har flere sårbare familier i 
dagtilbuddet. Nestklasser på skoler får ros for forudsigelighed og piktogrammer og mere 
ro. 
 
Fællespasning dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt uge 28-31:  
37 børn tilmeldt, 9 fremmødte, mange personaler sendt hjem, de udeblevne blev kontaktet.  
 
Fællespasning til sommer, ferieforespørgsel sendt i Aula, sidste frist for svar 7. juni. 
Forventet at alle afdelinger holder åbent i uge 28 pga. corona retningslinjer ift. det 
forventet antal børn.  
Forventet samlet fællespasning i uge 29 og 30 som sædvanligt under hensyn til Covid19 
retningslinjerne.  
Forventet fællespasning i uge 31 ud fra vores retningslinjer, hvor afdelingerne er sammen 
to og to.  
Tilbagemelding om at tilmelding til fællespasning i Aula App’en virker svært for forældre.  
 
Dagtilbuddet ansætter flere pædagoger, for at øge andelen af uddannet personale. Halv 
million af akkumuleret overskud bruges på at ansætte uddannet personale, rådmanden 
ønsker mere uddannet personale i dagtilbud.  
2 medhjælpere kommer på merit uddannelse.   
 

3. Pædagogisk tiltag V/Hanne, Gitte og Camilla kl.19.45-20.10 

Se bilag.  

350.000 kr. afsat til pædagogiske tiltag, som gør en forskel for børnene, afdelingerne laver 

ansøgninger til puljen ud fra ansøgningsskema.  

Eksempler fra Damhuset: har søgt midler til forbedring af læringsmiljøer ude og inde. 

Puderum/klatrerum som var børnenes favoritrum blev nedlagt i forbindelse med 

ombygning så nyt rum er klar til at lave noget lignende. Forældrene har været involveret i 

at indrette det på legepladsen. Læringsrum skal rykke udenfor på legepladsen se billeder 

vedlagt som bilag.  

Eksempler fra Alsvej: fokus på natur, små projekter opdelt efter aldersgrupper, fx dagstur til 

Mols bjerge for bhv, mellemste på skovture til Risskov, de yngste skal til have fokus på bier 

sammen med natursamarbejdet i Brabrand, vuggestuen skal lave motorik på legepladsen 

og aktiviteter med naturpædagog.  

Bestyrelsen tilkendegiver, at det er en god måde at lave en hurtig indsats på det, der er 

bemærket i Iters og Ecers evaluering. Pædagogerne har gjort sig overvejelser om, hvilke 

tiltag børnene har brug for. 
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4. Realisering af læreplanen V/Ulrich, Stig og Camilla.  

Arbejdet med processen i grupper på tværs af afdelingerne med fokus på elementer fra det 

pædagogisk grundlag og læreplanen. Det sidste års tid har afdelingerne arbejdet med 

læreplanstemaerne i pædagogisk praksis.  

Eksempel: Lindenborgvej har arbejdet med læringsmiljøer hele dagen, de voksne 

rammesætter, læring foregår hele tiden og i alle aktiviteter.  

Mange aktiviteter indeholder flere temaer ad gangen og altid fokus på leg og sprog, fx 

benyttes en oprydningssang som gør oprydning til en leg.  

Stærkere læringsfællesskaber har gjort personalet i stand til at se på børnegruppens behov 

og det enkelte barns behov, samt efter Iters evaluering mere øje for det fysiske læringsmiljø 

og indretningen heraf. Tiltag fungerer godt.  

Eksempel: Jasminvej bruger ture i nærområdet med grupper af børn til at arbejde med tal, 

begreber, former osv. Fokus på at aktiviteter favner mange læreplanstemaer på én gang.  

 

5. Fremsyn mod næste dagtilbudsbestyrelses år 

Dette er det sidste bestyrelsesmøde i dette bestyrelsessår.  

Årsberetning ikke lavet endnu da bestyrelsesåret fortsætter til august, den kommer. Det har 

været et anderledes bestyrelsesår, hvor alle møder er foregået på Teams. 

Hvem fortsætter og hvem træder ud?  

Lea fortsætter men holder barsel til næste møde,  

Christian træder ud,  

Stinne træder ud,  

Janni træder ud,  

Ted fortsætter kun hvis andre ikke kan træde ind,  

Anders træder ud,  

Carsten er på valg så ved ikke om han fortsætter. 

Nina? & Rune? 

 

6. Nyt fra afdelingerne  

Risskov Børnehus: har holdt fysisk forældremøde, pr 1 august personalerokade på stuerne. 

Lindenborgvej: har holdt fysisk forældremøde, mange nye børn/forældre, fokus på hvad 

man kan tage med fra coronatiden, mange nye i forældrerådet.  

Alsvej: har holdt fysisk forældremøde.  

Jasminvej: ny struktur fra august med en stue for kommende skolebørn med mange 

aktiviteter ud af huset og to stuer med blandet aldersgruppe, de store børn skal være 

modtagere for de yngste, flere aktiviteter med plejehjem igen.  

Forteleddet: fokus på Iters tilbagemelding, shelter på legepladsen med foksu på science og 

sprog. 

Under Bøgen: skal have kunstner til at lave piratskib på legepladsen 

Gadekæret: skal også have piratskib på legepladsen 
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Damhuset: skal holde fysiske forældremøder, det fylder at komme på plads i en større 

institution, vil have kunstner til at indrette ny del lignende den gamle del, tilpasning i 

forhold til børn og stuer, mange nye pædagoger ansat. 

 

7. Evt.  Tak for indsatsen og god sommer! 
 Næste møde i den nye dagtilbudsbestyrelse 1. september. 
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