
 
 

Referat dagtilbudsbestyrelsesmøde i Risskov Dagtilbud 

tirsdag den 24. januar 2022 kl. 19.15 – 21.15 

 I Risskov børnehus, Frijsenborgvej 15 

 8240 Risskov 

 

Deltagere: Ulrich konstitueret dagtilbudsleder, Vivi pædagogisk leder, Mathilde Forteleddet, 

Jasmivej, Lasse Under bøgen, Henriette Risskov børnehus, Stig pædagog Lindenborgvej, Pil 

Lindenborgvej, Helle Solsikken, Nikolaj Gadekæet, Mikkel Hoppelnad, Carsten Damhuset, Olivia 

pædagog Alsvej, Randi Alsvej, Gitte pædagog Damhuset 

 

1. Ansættelsesproces af ny dagtilbudsleder V/Stefan kl. 19.15-19.45  
Ansættelsesproces.  Information ved Stefan Møller, Børn og unge chef distrikt øst. 
Spørgsmål og afklaring bestyrelsen.  
 
Ansættelsesproces er omfattet af omplaceringsproces fra start februar, hvor ny 
dagtilbudsleder skal udpeges blandt allerede ansatte dagtilbudsledere; 6 dagtilbudsledere 
skal omplaceres til 5 stillinger. 
Stefan og to andre chefer skal placere ledere, ud fra bedste match for dagtilbud og 
organisationen i forhold til etablerede dagtilbud og fusionsdagtilbud. Lederne kommer til 
samtale inden udpegning; de skal udfylde interesseskema, og der ses på deres prioritering 
og motivation.  
 
Orientering til bestyrelsen om hvem der er udpeget til Risskov dagtilbud, når det 
offentliggøres.  
Tiltrædelse pr 1 april 2023. Introduktion og overdragelse til de nye ledere fra februar til 
april, hvor den valgte leder møder bestyrelsen. 
Lederteamet fungerer fint i Risskov dagtilbud med konstitueret leder.  
 

2. Økonomi 2023   kl. 19.45-20.15 

Budgettet er forventeligt kommet, og Peter/Ulrich fremlægger prioriteringer og 
forventninger.  
 
Nyt budget for 2023: 65,7 mio kr. til henholdsvis fællesudgifter og afdelingsudgifter, 
økonomi i afdelinger efter børnetal.  
 
Normering (pædagogtimer pr barn pr uge) i vuggestue 7,65 (deltid) og 9,30 (fuldtid) 
børnehave 4,0 (deltid) og 4,80 (fuldtid). Børnetal kan være ujævnt i løbet af året og derfor 
ujævnt antal pædagogtimer i løbet af året.  
 



 
 

Opsparet kapital til uforudsete udgifter. Akkumuleret overskud forventes under 2 mio kr. 
Fællesprioriteringer 2023 kommer alle afdelinger til gode: 4,598 mio kr.  
 
Budgettet skal i princippet bruges i det år de tildeles for at komme børnene, der er der det 
år, til gode og forventes brugt – mulige afvigelser: affaldsprojekt, energipriser, 
ledelsesbudget, omkostninger til projekter vedr. opkvalificering af medarbejdere (fx 
sprogvejlederuddannelse). Der kan komme ændringer i økonomien, når/hvis budgetforliget 
bliver vedtaget, og der bliver ændringer i deltid samt kost. 
 
Peter følger op på bestyrelsens spørgsmål om ”sociale normeringer”, hvor tildelingsbeløbet 
er steget til mere end det dobbelte.  
 

3. Børnesituationen i Risskov.  Kl. 20.15-20.30 
Antal børn der skal have plads i distriktet, og det reelle antal åbne pladser harmonerer ikke 
pt. 
Information og forslag for at komme i mål. Herunder åbning af flere vuggestuegrupper i 
Hoppeland.  
 
Strandens dagtilbud og Risskov dagtilbud har samme fordelingsområde – ikke nok pladser 
til hverken kommende vuggestuebørn og børnehavebørn i området. 
Pasningstilbud i kommunen skal opfyldes, vuggestuepladsbehovet er størst, så der åbnes 
flest vuggestuegrupper: ny stue i Hoppeland pr 1/2, en stue pr 15/3 og en stue til april, hvis 
det er muligt at ansætte pædagoger, da der pt er mangel på kvalificerede pædagoger. I 
kortere perioder må vuggestuer og børnehaver (ikke integreret) tage ekstra børn ind. 
  
Bindesbøllbyens institution åbner i 2025 og institution på Lystrupvej åbner efterfølgende.  
 

4. Nyt fra dagtilbudslederen og formanden kl. 20.30-20.45 
-Valg til den obligatoriske frokost.  
 
Frokostordning kommer pt. fra Lille Dyrgaard.  
Frokostordning blev i efteråret genvalgt i alle afdelinger og er i udbud nu på baggrund af de 
ønsker afdelingerne har for frokost (bla: turmadpakker, varm mad en dag om ugen, 
mulighed for bålmad, rugbrød med pålæg).  
Generel tilfredshed med Lille Dyrgaard men det vides ikke, hvem der byder ind. 
  
Ny frokostordning starter pr 1/7 2023. 

-Ny psykolog i DTB:  
 
Camilla.  
Hun deltager ved Trivselsmøder i dagtilbuddet. Dagtilbuddet har fået tildelt 3 Trivselsmøder 
om måneden. Hun skal deltage i alle Trivselsmøder og vurderer bla., om der er behov for 
specialtilbud til et barn. 



 
 

5. Evaluering af fællespasningen i DTB.  Kl. 20.45-21.00 

Det blev ved fællespasningens start besluttet, at det skulle evalueres efter et års tid. I 
mellemtiden kom Corona, hvor der ikke i samme omfang som planlagt var fællespasning. Vi 
har nu nok data til at kunne tage en længerevarende beslutning. 

Pt. er fællespasning som følgende perioder: 

• De tre påskedage + dagen efter Kristi himmelfartsdag 

• Uge 29 + 30 

• Dagene mellem jul og nytår 

Derudover er der mulighed for sampasning i ugerne 28 og 31 samt dagene før jul. Dette er 
dog kun gældende for to institutioner sammen. Disse institutioner skal ligge tæt, som f.eks. 
Jasminvej og Forteleddet.  
 
Fællespasning uge 29 og 30 foregår altid i Damhuset, Risskov Børnehus, Hoppeland, evt 
Alsvej.  
 
Alle afdelinger skal stille personale til rådighed til hver fællespasning. Det kan dog ikke 
garanteres, at der er kendt personale for børnene hele dagen.  
Personaler afvikler ferie i de perioder, og der kan udføres praktisk arbejde, evt male, skifte 
gulv osv.  
Der bruges mindre ressourcer ved at samle børnene til fællespasning og sampasning i de 
perioder, der er få børn i dagtilbuddet. Nogle børn kommer ikke til fællespasning, selvom de 
er tilmeldt.  
 
Mange forældre vil gerne undgå sampasning og fællespasning, da det kan være svært for 
børnene. Det bliver meget med 4 uger i sommerperioden. 
 
Bestyrelsen ønsker at: 

-Det prioriteres, at der er kendte voksne, der tager imod børnene i sampasningsperioder.  
-Personale skal gøre sig umage med at præsentere sig. 
-Der arbejdes med at tage godt imod børn ved aflevering. Fx ens måde at starte dagen op 
på eller et kendt element. 
-Forældre kun tilmelder til fællespasning, fordi de har reelt behov for pasning. Vigtigt at 
forældre melder fra, hvis de alligevel ikke har behov. Alle kan få passet børn, hvis behovet 
alligevel opstår.  
 
Bestyrelsen beslutter, at der skal være sampasning i uge 28 og fællespasning i uge 29 og 30 
i sommeren 2023. 
 

6. Særligt nyt fra afdelingerne  
Nyt fra afdelingerne som er interessant for andre sendes til Cecilie på cegb@aarhus.dk 
 

mailto:cegb@aarhus.dk


 
 

Damhuset: Pædagogisk leder har sammen med forældrerådet, lagt et stort arbejde i at 
søge midler til legepladsen via et crowdfunding projekt, hvor det er lykkedes at indsamle 
50.000 kr. Vi er i gang med at beplante legepladsen ved cykelbanen, for bl.a. at sikre 
biodiversiteten. Damhuset er udfordret af, at der er pædagogmangel og har 2 ledige 
pædagogstillinger i børnehaven, som det ikke er lykkedes at besætte trods flere 
stillingsopslag. 

7. Evt kl.  21.00-21.15   

- Afholdelse af møder. Giver det mening, at det er forskellige steder hver gang?  
 
Bestyrelsen foretrækker, at mødet foregår det samme sted, hvor der er god plads, fx 
Hoppeland (med mulighed for at afholde møde i en anden afdeling, hvis der er anledning til 
det). 

-Kommende møder: 28/3-23, 14/6-23, 7/9-23, 13/11-23 
 
 
 

 


