
 
 

Dagtilbudsleder i Risskov Camilla Moldt camo@aarhus.dk mobil 51498720 
 

Konstituerende møde og dagtilbudsbestyrelse møde i Risskov Dagtilbud 

Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.15 – 21.15 på Camilla kontor på Risskov skole 

Vestre Strandalle 97, 8240 Risskov 

 

Dagsorden til konstituerende dagbestyrelsesmøde kl.19.15 – 20.15 

 

1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer:  
 
Ulrich pædagogisk leder,  
Carsten Damhuset,  
Sidsel Under Bøgen,  
Nicolaj Gadekæret,  
Jane Solsikken,  
Randi Alsvej,  
Hanne pædagog Alsvej,  
Gitte pædagog Damhuset,  
Stig pædagog Lindenborgvej,  
Camilla dagtilbudsleder.  
Afbud: Risskov Børnehus, Jasminvej, Forteldeddet, Lindenborgvej. 
 
 

2. Konstituering af dagtilbudsbestyrelsen:  
Dagtilbudsbestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på 
principperne for dagtilbuddets daglige virke.  

Dagtilbudsbestyrelsen skal endvidere medvirke til, at der opnås det bedst mulige 
samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværs af alle 
afdelinger i dagtilbuddet. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer 
helheden i det samlede dagtilbud.  

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på principperne for afdelingens 
daglige virke. Forældrerådet er desuden sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. Punkt på 
dagsorden til bestyrelsesmøder om hvad der rører sig i hver afdeling. 

Dagtilbudsleder og pædagogisk leder har ikke stemmeret. 

Information om formandens opgaver:  
Samarbejde med dagtilbudsleder om dagsorden til møder,  
ved særlige situationer orienteres formanden,  
laver årsberetning til valg – gerne med input fra bestyrelsens øvrige medlemmer,  
tegner bestyrelsen mellem møder,  
ordstyrer til møder,  
formulerer eventuelle høringssvar  
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Forældrerepræsentanterne tager beretningen med til de årlige forældremøder med valg. 
Formand og næstformand er altid forældrerepræsentanter.  
 
Valg af formand: Carsten 
Valg af næstformand (stedfortræder for formanden): Randi 
 

Som en del af dagtilbudsbestyrelsen er du med til at sikre et godt samarbejde mellem 
forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af institutionerne og har indflydelse på 
hverdagen i dagtilbuddet. 

 
Dagtilbudsbestyrelsen har blandet andet indflydelse på principperne for dagtilbuddets:  

• Pædagogik 
• Budget 
• Ansættelse af ledere og medarbejdere 
• Formulering af læreplaner 
• Børnemiljøvurdering 
• Åbningstider 
• Ferielukning 
• Madordning 

 

Dagtilbudsbestyrelsen består af en eller flere repræsentanter fra de enkelte 
forældreråd i institutionerne. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsesmøderne, men 
har ikke stemmeret. 

Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges inden 1. september.  

3. Gennemgang af forretningsorden og udveksling af kontakt oplysninger 
Bilag forretningsorden,  
spørgsmål fra bestyrelsen om styrelsesvedtægterne og punkter i forretningsorden, fx 
vedrørende udlån af lokaler. Vejledning vedhæftes når referatet sendes ud til 
medlemmerne. 
Hvad er dine forventninger til arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen?  
Ønsker til emner:  
Pædagogisk læreplan: drøftelser af mindre temaer i bestyrelsen med fokus på omsætning 
af pædagogisk læreplan i praksis, fx emnet kropslig dannelse  
Livslæring og dannelse. Hvad er leg – hvad er læring og hvad er pædagogens rolle.  
Forældrenes rolle i institutionen – hvem har ansvaret.  
Kommunikation mellem personale og forældre – formidling og dialog i hverdagen og 
forældreperspektiv på rammen for samtaler.  
Overgange.  
 
Dagtilbudsleder sorterer i ønskede emner til kommende punkter til dagsorden. 
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Dagtilbudsleder sender mail til medlemmer, hvis der kommer vigtigt nyt inden næste 
bestyrelsesmøde.  
Udarbejdelse af årshjul på baggrund af input fra bestyrelsen.  
 

Hvad er dine forventninger til DTB? 
Hvad vil du gerne blive klogere på? 
Har du emner som du gerne vil have behandlet i DTB? 

Punkter der altid er på dagsorden:  
information fra formanden og dagtilbudsleder  
nyt fra afdelingerne  
Emner vi skal omkring i løbet at året 
Pædagogisk læreplan 
Økonomi  
 
17. november på Lindenborgvej - Budget og regnskab, prioriteringer.  

26. januar 2022 i Damhuset   

22. marts på Alsvej 
 
22. juni 2022 i Solsikken - Budget og regnskab, 

 

 

 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde kl.20.15-21.15:  

 
1. Økonomi V/Jens dagtilbuddets administrationsleder  

punktet er aflyst, da budgetfordelingsmodellen er trukket tilbage. Det forventes, at 
dagtilbudsleder får orientering om budgetfordeling senere på måneden. Punktet kommer 
på dagsorden den 17. november.  
 

2. Orientering fra Camilla kl.20.40- 20.55 
Ny afdeling med 8 grupper åbner på Frijsenborgvej den 1. januar: den skal hedde 
Hoppeland og skal certificeres som et idrætsbørnehus. Nicolaj fra Gadekæret har erfaring 
med DGI certificering og tilbyder sparring med processen. 
Bettina Skrive,r pædagogisk leder på Alsvej, skal være pædagogisk leder. Ansættelsesproces 
i gang på Alsvej.  
 
Institution i Bindesbøllbyen forventes færdig i 2023. 
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Forældretilfredshedsundersøgelse og Trivselsundersøgelse i efteråret 2021. 
 
4 onsdage er nogle af vuggestuebørnene fra dagtilbuddets afdelinger til naturforløb ved 
Egå Engsø hele dagen. 
 
Dagtilbuddet afholder fælles personalemøde den 23. sep. for at kvalificere afdelingernes 
eftermiddage i forhold til leg og de voksnes positionering. 
 
2 videoer om dagtilbuddet på hjemmesiden. Film vist på bestyrelsesmøde, den 9/9 filmes 
den næste video i tre afdelinger i dagtilbuddet. 
 
Personalefest for alle medarbejdere i dagtilbuddet den 8. oktober 2021 
 
Ny vejledning for covid19 retningslinjer den 10/9.  
Der tilkøbes ikke ekstra rengøring mere. Meget sygdom i afdelingerne for tiden, fx RS virus. 
Der opfordres til at forældre minder hinanden om at vedholde de gode vaner. Forældre og 
medarbejdere oplever, at der slækkes mere på smitte-opmærksomhed og gode vaner. 
Bestyrelsen overvejer, hvordan der kan sendes et klart signal. 
 
Rådmandsmøde den 6. oktober 2021 på Samsøgade skole, Ny munkegade 17, 8000 Århus 
C. kl. 19.30-21.00 
 

3. Nyt fra afdelingerne kl.20.55-21.15:  
Damhuset: afvikle årshjul og fastholde traditioner i huset som er udvidet til dobbelt 
størrelse, mange nye børn og nye personaler.  
Under Bøgen: ros til personale for corona håndtering, nye former for afleveringssituation, 
naturformidler skal arbejde med børnehavebørn, multikunstner skal bygge skib på 
legepladsen.  
Gadekæret: ros til personale for corona håndtering, uro pga personalerokader, dårlig 
omtale af Gadekæret så fokus på at fortælle gode historier, multikunstner skal bygge trold. 
Solsikken: ros til personale, fokus på få forældre af gangen, flere personaler er stoppet/nye 
ansættes.  
Alsvej: pædagogisk leder stopper så ny skal ansættes, ny pædagog ansat, renoveret 
legeplads, fælles emne er krible krable.  
Lindenborgvej: anneks på legeplads renoveret til sanserum.  
Risskov Børnehus: genhuset for anden gang i Kantorvænget pga renovation.  
Jasminvej: ny struktur med aldersopdeling, renovering af legeplads.  
Forteleddet: lavet nyt hus på legeplads med fokus på tal og bogstaver. 
 

4. Evt.:  
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Udsyn mod næste møde: 

17. november på Lindenborgvej - Budget og regnskab, prioriteringer.  

26. januar 2022 i Damhuset   

22. marts 2022 på Alsvej 

 

22. juni 2022 i Solsikken - Budget og regnskab 
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