
 
 

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

Referat dagbestyrelsesmøde den 22. juni 2022 

Solsikken, Solbakken 5. 

 

Deltager: Camilla, Hanne, Randi, Gitte, Ulrich, Jane, Camilla og Nicolaj. 

Afbud: Carsten, Sidsel, Regina, Stig 

Referent: Cecilie 

 

Dagsorden: 

1. Evaluering af arbejdet med den pædagogisk læreplan V/Hanne Toxværd kl.19.15-20.00 

Hanne pædagogisk leder i Under Bøgen, kommer og fortæller om, hvordan de evaluerer 

arbejdet med den pædagogisk læreplan og hvilken betydning det får for børnene.   

Formålet med punktet er at give jer indblik i arbejdet med læreplan og evaluering. 

  

Nuværende styrkede læreplan, med baggrund i forskning i 0-6 års område, er fra 2018.  

Alle personaler er kommet med input til beskrivelser af emner i læreplan. Pædagogisk 

grundlag er læringsmiljøer hele dagen og med fokus på leg. Fælles p-møder har handlet om 

realisering af planen i praksis. 

 

Ledelsen og faglige fyrtårn fra hver afdeling i gang med evaluering af arbejdet med 

pædagogisk læreplan. Læreplanen skal evalueres på afdelingsniveau.  

Evaluering sker løbende: dagligt, ugentligt, månedligt med refleksioner over trivsel, læring 

og udvikling for barnet og fokus på: tillid, tryghed og relation – møde barnet hvor det er. Og 

løbende justeringer herefter med fokus på, hvad der kommer børnene til gavn. 

 

Pædagogerne arbejder med de seks læreplanstemaer og evaluerer på aktiviteterne: hvorfor 

og hvad fik børn ud af det. Der dokumenteres via billeder og skriftlig dokumentation. 

Aktiviteter er både rutinemæssige, planlagte og børneinitierede aktiviteter.  

Fokus på struktur, positionering og organisering, planlægge aktiviteter fx fokus på 

kvaliteten af læringsmiljøer om eftermiddage. 

Et eksempel: fokus på krop og bevægelse: motorik-, sanse- og bevægelsesaktiviteter. 

Dagtilbuddet har en ressourcegruppe med medlemmer fra alle afdelinger, der planlægger 

fælles indsatser, dagtilbuddet har desuden motorikvejledere og motorikassistenter.   

 

 

2. Status på økonomi V/ Jens kl.20.00-20.25 

Bilag forventet regnskab fra 2. kvartal 2022.  
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Akkumuleret sum skal bruges, men det er svært da det er vanskeligt at få håndværker og at 

rekruttere medarbejdere. Forventet regnskab fra maj viser et lille overskud.  

Flere penge tildelt: vidtgående handicap, 100% pladsudnyttelse (til Damhuset og 

Hoppeland), refusion for rotationsmedarbejder, forsinkelse i ansættelser, statsmidler til 

ekstra pædagoger (tildelt Lindenborgvej). Evt ændringer i forbrugsudgifter i forbindelse 

med ny affaldssortering, generelle stigning på alle vare. Ex. er der varslet en stigning på 

30% på bleer.  Ændringer i udgifter til vikar pga. Corona.  

Dagtilbuddet vokser og får tildelt flere penge. 

 

Peter Bencke afløser Jens Bitch som administrationsleder fra den 01.08.22. 

 

 

3. Evaluering af forældremøderne i afd. kl. 20.25 – 20.40 

Der har været afholdt forældremøde i alle afdelinger. Mødet er jeres (forældre) og handler 

om børnenes generelle trivsel og hverdagen i afdelingen. Møderne skal medvirke til, at I 

forældre lærer hinanden at kende, da det er positivt for børnene, at de ved, at der er et 

godt forældresammenhold. 

Spørgsmål: Hvad var særlig godt på mødet? Og hvad kunne du ønske dig mere af? 

Gode råd til hvordan vi får flere til at deltage? 

 

To afdelinger har aflyst fysisk møde og afholder skriftligt valg. Nogle steder kun få 

deltagere. En afdeling afholder forældremøde i august. 

Bestyrelsen foreslår:  

Ikke lægge forældremødet tæt på andre møder.  

Juni er travl måned for mange, det kan måske være bedre med forældremøde med valg i 

august. Informere om møde i papirform, da mange overser/glemmer info på Aula.  

Til forældremødet:  

Præsentation af organisering af ledelse og sammenhænge (beskrivelse af bestyrelse, 

forældreråd, dagtilbudsledelse, pædagogisk ledelse) samt forklare hvad bliver man valgt til 

i forældreråd.  

Formulere dagsorden så den bliver relevant for forældre.  

Beskrivelse af dagligdagen af pædagoger.  

Årsberetning fra forældreråd og bestyrelsen.   

 

Camilla foreslår et kommende inspirationsmøde med bestyrelsesdeltagere om udarbejdelse 

af dagsorden og hvordan et godt forældremøde kan organiseres.  
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4. Tilbagemelding fra Rådmandsmødet - V/Camilla kl.20.40-20.55. 
Emnet på rådmandsmøde: Bredere børnefællesskaber, som skal rumme dem, der har det 
svært (med eller uden diagnoser men ikke har indgribende handicap).  
 
Baggrunden for analysen: 
Dagtilbud og skoler oplever en stor stigning af børn i udfordringer, som ikke trives, og at 
børnenes udfordringer bliver stadigt mere komplekse.  
Det presser børn, forældre, dagtilbud, skoler og medfører, at der er sket en stigning i 
henvendelser til PPR. Det ses blandt andet ved, at det samlede antal indstillinger til 
pædagogisk-psykologisk vurdering i 0-6 års området er steget med 32 procent fra 2016 til 
2021, mens antallet af børn i specialtilbud er stedet med 35 procent, samtidig med at 
børnetallet stort set har været konstant.  
Fra 2016 til 2021 er de samlede årlige udgifter til specialområdet steget fra 360 mio. kr. til 
444 mio. kr. 
 

20 forslag på baggrund af analysen: 

NEST udbredes til alle skoler  

decentralisere ressourcer der nu er centraliseret   

redefinering af PPRs opgaver og samarbejde ex. tidligere indsats og tættere på praksis   

kompetenceløft til pædagoger  

specialgrupper i alle dagtilbud 

Risskov dagtilbud har indsendt et høringsbrev (indkommende 77 høringssvar) 

De 20 forslag og høringssvar er materiale til budgetforhandlinger 2023-2026 

 

Rådmandsmødet havde fokus på, hvordan forældre kan bidrage til at skabe et 

velfungerende børnefællesskab i dagtilbuddet, hvor alle børn trives og har det godt?  

 

Bestyrelsen kom med følgende idéer til at skabe et velfungerende børnefællesskab:  

Forældresamtaler, oplæg fra bestyrelse/forældreråd til forældremøder, forældre kan sætte 

ord på egne oplevelser og handlinger til forældremøder, specialpædagogisk vejleder kan 

komme med input til gruppeforældremøder. 

 

5. Nyt fra formanden og dagtilbudslederen V/ Carsten & Camilla kl.20.55-21.10. 

Rekrutteringsvanskeligheder generelt. Mulighed i dagtilbuddet for at ansætte ”husets 

medarbejder” som fungerer som vikar eller mulighed for medarbejdere at gå op i tid. 

 

Dagtilbuddet har ansat en specialpædagogisk vejleder til at hjælpe alle afdelingerne med 

specialpædagogiske opgaver. 
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To pædagogiske ledere uddanner medarbejdere i opfølgning på førstehjælpkurset.  

 

6. Nyt fra afdelingerne – send et par linjer til Cecilie som sætter dem ind i referatet. 

cegb@aarhus.dk 

Under Bøgen: har holdt arbejdsdag og sommerfest i maj måned, hvilket var en stor succes. 

Forældrerådsmøde i uge 24 blev aflyst grundet for få tilmeldte. Valg af nyt forældreråd sker 

skriftligt. Pt. er 1 pædagogstilling opslået til opstart d. 1.8. Bedsteforældredag i starten af 

september. En udfordring at beboere i nybyggeri parkerer på institutionens parkeringsplads 

og vejen. Har evalueret arbejdet med pædagogisk læreplan. Forældrerådet ønsker, at den 

nye madordning fra Lille Dyrgaard bliver evalueret, da de mener, at det 

var uhensigtsmæssigt at forældre ikke blev orienteret om, at Monas mad har fået flere 

bøder fra Fødevarestyrelsen.  

Alsvej: Vuggestuen har mange nye og mange små. Fokus på tryghed og nærvær og mange 

som skal starte i børnehaven som er meget sammen med børnehavebørnene. Børnehaven 

meget fokus på skoleklub for de ældste. Der har været afholdt to projektuger: musikfestival, 

der blev afsluttet med en koncert for forældrene og en trafikuge, hvor der blev øvet  

betydning af trafikskilte, afviklet stafetløb, bygget papkassebiler og en vaskehal. Projektet 

blev afsluttet med, at alle børn skulle til ”køreprøve”.  

7. Evt. 21.10-21.15 

 

Tema som dagtilbudsbestyrelsen ønsker på dagsorden  
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.  

 
 
5.september 2022 kl. 19.15-21.15 Damhuset, Tretommervej 2 
konstituering og behandling af resultat af Forældretilfredshedsundersøgelsen 
 
8. november 2022 kl.19.15-21.15 Hoppeland, Frijsenborgvej 9 
 
24. januar 2023 kl.19.15-21.15 Jasminvej 
 
28. marts 2023 kl.19.15-21.15 Alsvej 
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