Referat fra områdebestyrelsen.
Tirsdag den. 30 april 2019
MØDE NR.: 1 i områdebestyrelsen 2019/2020
ORDSTYRER: Marc
REFERENT: Hanne
Fraværende: Sisse fra Kvaglund
Pkt. 1

Valg af formand og
næstformand

Præsentationsrunde af den nye
områdebestyrelse.

Konstituering
Formand: Marc fra Valmuen
Næstformand: Henriette fra Kahytten.

Pkt. 2

Dagsorden gennemses og
godkendes

Godkendt

Pkt. 3

Orientering fra
områdelederen

MG informerede omkring ghettoplanen 2020
og gennemgik de nyeste tal pr. ultimo marts
2019 for Valmuen og Kvaglund. Der må
maksimalt optages 30 procent børn fra
udsatte områder i hver daginstitution.
Børn der ikke er bosat i disse boligområder,
kan ikke anvises pladser i daginstitutioner, der
ligger i disse områder. Forvaltningen og
områdeleder fra de to berørte områder, er i
gang med en proces hvor de drøfter strategi
og muligheder for at håndtere de max 30
procent optag. Yderligere er der sendt en
ansøgning om dispensation til ministeret
omkring etablering af udflytterbaser. Der
forventes svar til august.
Der skal etableres læringstilbud på minimum
25 timer til 1. årige børn som er bosat i
udsatte områder og som ikke er indmeldt i en
daginstitution. Det skal sikre bedre
danskkundskaber inden skolestart. Hver
enkelt familie skal vurderes/testes i forhold til
deres danskkundskaber og kan derefter blive
pålagt læringstilbuddet til deres barn. Hvis de
efterfølgende ikke benytter tilbuddet, kan
kommunen tilbageholde børneydelse samt
integrationsydelse.
Børnetal-tiltag i Tjærborg
Der er mangel på vuggestuebørn i Tjærborg
hvilket har haft den konsekvens, at
institutionen er nednormeret med 8
vuggestuepladser. Det har ikke været
nødvendigt at afskedige personale. En

pædagog er frivilligt blevet ansat i et
barselsvikariat i Kahytten, en medhjælper er
startet på uddannelse til pædagogisk
assistent og 5 medarbejder der er gået ned i
tid.
I ledelsen/personale gruppen drøfter man p.t
flere forskellige tiltag/muligheder for at
”brande” institutionen. Der er bla. forsøgt med
”Åbent hus”.
Lego fonden har doneret penge til Esbjerg
Kommune så 50 pædagoger (7 for område
Tjærborg) for et diplom modul i Leg/kreativt og
læring. På dette diplommodul får
pædagogerne mulighed for at udvikle legende
læring målrettet deres egen hverdag, og de
praktiske erfaringer bliver koblet sammen med
viden og teori. Derudover er temaerne på
uddannelsen knyttet op til den nye styrket
pædagogiske læreplan, hvor legen er
grundlæggende i de pædagogiske
læringsmiljøer. Uddannelsen afsluttes med en
eksamen på diplomniveau.
Alle pædagoger fra Børn og Dagtilbud i
Esbjerg Kommune er blevet uddannede i
forhold til Professionelle Læringsmiljøer mm.
gennem 2018-2019. I forlængelse heraf har vi
i vores område, besluttet at de nu skal på
”besøgslæring” i en anden afdeling i området
af en uges varighed. Besøgene finder sted i
perioden uge 17 til uge 27. Pædagogerne har
fået lov at ønske hvor de gerne vil på besøg,
hvilket betyder at det er forskelligt hvor mange
der kommer på besøg i de enkelte afdelinger.
Alle har modtaget en guide til hvad de skal
undersøge/være undrende på. Når de
kommer tilbage i afdelingen, skal de drøfte
deres tanker og ideer med den pædagogiske
leder. Der vil altid være kendt personale der
åbner og lukker institutionen. Skal
efterfølgende evalueres i MED udvalget.
Alle pædagogiske assistenter som er
uddannet før år 2012 skal i 8 ugers
efteruddannelse/opkvalificering i 2019. For
vores område er det 6 pædagogiske
assistenter.
Børn og Kultur har ansat 46-årige Mette
Lindkær som chef for Børn og Dagtilbud, og
hun tiltræder stillingen fra den. 1. juni 2019.
Har en baggrund som pædagog og erfaring
fra en række kommunale lederstillinger
gennem 20 år står Mette Lindkær på et solidt
fagligt fundament og trækket værdifuld viden
og væsentlige kompetencer med ind i i sit nye
job. Mette Lindkær forlader et job som

afdelingsleder for PPR og familieindsatser i
Assens Kommune og har også tidligere været
dagtilbudschef og daginstitutionsleder i fynske
kommuner.
Pkt. 4

Pkt. 5

Den nye styrkede læreplan

Høringssvar til vision 2015

MG informerede omkring det videre arbejde
med den ny styrket pædagogiske læreplan for
området.
Vi har indtil sommeren 2020 til
implementering.
3. juni mødes alle pædagoger/pæd.ass. samt
de repræsentanter fra Områdebestyrelsen
som ønsker at deltage. Denne aften vil der
være oplæg fra OML samt PL. Efterfølgende
vil medarbejder blive inddelt ud på de 6
forskellige læreplanstemaer. Over efteråret
har hver enkelt gruppe 2 x 2,5 timer til at
arbejde med deres tema. Repræsentanter fra
områdebestyrelsen kan få en plads i en af
læreplans grupperne. 1. december 2019 skal
materialet være tilsendt Marianne. Hver
gruppe vælger en formand, der efter denne
dato for det samlede materiale til
kommentering. Det færdige materiale skal
være overskueligt og give mening i det
daglige pædagogiske arbejde.

Områdebestyrelsen udarbejder ingen
høringssvar.

Pkt. 6

Budget

MG gennemgik budget 2019. Samlet set ser
det fint ud for området og der er ingen grund
til bekymring.
Fra 2020 vil budget til indvendig/udvendig
vedligeholdelse ikke ligge i områdets samlet
budget men flyttes til ????? ?????
Der forventes at der også i 2020 skal findes
besparelser på børne og unge området.
Da der ikke yderligere kan skæres på den
almindelige daglige drift af institutionerne, ses
der på andre muligheder indenfor eget
område – ”Nice to have-Need to have”. Man
må ikke komme med forslag til besparelser på
andre kommunale områder.

Pkt. 7

Nyt fra/til forældrerådene

Valmuen: Marc informerede omkring – ”Fars
dag”, ”kvinde aften” besøgsdag,
forældrekaffe.
Kahytten: Har ikke haft møde.
Tjærborg: Har ikke haft møde.
Kvaglund: Ingen forældreråd.
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Kulturpolitikken.

Områdebestyrelsen udarbejder ingen
høringssvar

Eventuelt

Kommende møder i områdebestyrelsen.
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Torsdag den. 26.06.19
Onsdag den. 21.08.19
Torsdag den. 31.10.19
Tirsdag den. 21.01.20
Pkt 10

