Referat fra områdebestyrelsen.
Tirsdag den. 21 januar 2020
MØDE NR.: 4 i områdebestyrelsen 2019/2020
ORDSTYRER: Marc
REFERENT: Hanne
Fraværende: Henriette, Sisse og Morten.
Pkt. 1

.
Pkt. 2

Dagsorden gennemses og
godkendes

Dagsorden godkendt.

Nyt fra området

I Tjærborg er normering i vuggestuen hævet
fra 27 til 32 pladser i 2020.
I Tjærborg er 3 ansatte gået på barsel og 1
yderligere til april. Patrick som har været vikar
i kahytten er blevet ansat i et af
barselsvikariaterne yderligere er der slået
stillinger op.
Valmuen har ansat en medhjælper og har en
stilling som pædagog slået op.
I uge 2 startede vi samarbejdet med elever fra
FGU (Forberedende Grund Uddannelse) som
erhvervstrænings sted for dem. Eleverne går
på en linje der hedder omsorg og sundhed.
De er mellem 17-23 år og tanken med den tid
de går på skolen er at de skal have ugentlige
erhvervstrænings dage indenfor
sundhedsområdet og indenfor dagtilbud.
Kvaglund og Valmuen har fået tildelt
projektmidler fra Børne- og Socialministeriet til
enten flere pædagoger eller pædagogiske
assistenter. Ansøgningspuljen formål er at
styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats
for sårbare og udsatte børn i de første 1.000
dage. Midlerne skal anvendes i perioden
oktober 2019 til september 2022. Midlerne må
kun anvendes til ansættelse af personale i
vuggestuen. Der vil derfor blive ansat 3
pædagogiske assistenter i Valmuen og 4 i
Kvaglund. Vi forventer de starter 1. februar
2020. Overskriften for projektet bliver
”Mestring”. Stillingerne er midlertidige og
ophøre når midlerne fra Børne – og
Socialministeriet ikke tilføres mere.

Kirsten (pædagogisk leder) i Energien går på
efterløn den.31 marts 2020. Hanne
(pædagogisk leder) i Dynamikken overtager
Kirstens plads som pædagogisk leder i
Energien og der er ansat en ny pædagogisk
leder til Dynamikken som starter 1april 2020.

Pkt. 3

Budget 2019/2020

Det forventes at området kommer ud med et
underskud på ca. 400.000 kr. hvilket
hovedsageligt skyldes faldende børnetal i
området. Underskuddet fra 2019 bliver
overført til budget 2020. (Bilag 1)
Foreløbig budget for 2020 gennemgået. Der
er afsat mindre beløb til fælles indvendig
vedligeholdelse samt til vedligeholdelse af
legeplads, da det fremover skal varetages af
ejendomme ved Esbjerg kommune.
Forplejning er reguleret da mælken er sparet
væk. (Bilag 2)

Pkt. 4

Dispensation fra ghetto.

MG informerede omkring 5 års
dispensationen for ghettoplanen. Der sendes
et informationsbrev ud til alle forældre i
området sidst i februar.

Morgenmad.

Der fortsættes med at servere morgenmad så
længe AB catering kan levere mælk.
Marianne undersøger hvor længe den
nuværende indkøbsaftale gælder. Punktet
tages op når aftalen med AB Catering
udløber.

Den nye styrket læreplan.

MG fortalte kort om processen. Bestyrelsen
godkendte den nye styrket læreplan for
området. (Bilag 3)

Pkt. 5
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Pkt. 7

Høring
Fjernelse af loft over 0-2årige pladser.

MG informerede omkring fjernelse af loft over
0-2 års pladser i daginstitutioner i Esbjerg
kommune (Bilag 4). Enighed om i bestyrelsen,
at dette er en god ide. MG sender
høringssvar.

Pkt. 8

Hvem er på valg og hvem
ønsker genvalg.

Mark og Morten stopper da deres børn skal
videre i skole.
Teddy ønsker genvalg.

Daniella overvejer genvalg.

Pkt. 9

Evt.

Ingen punkter.

