
 

Referat konstituerende områdebestyrelsesmøde d. 13.05.19 
TID: 19.00 – 21.00 STED: Bådsmandsvænget 1 Referent: Mie Rasmussen 
Deltagere på mødet: 
Thomas Hestehave, Claus Maarup Thye, 
Tina Friis, Alexander Brinch Lassen, Mette 
Møller, Hanne Keimling, Anne- Grete 
Ploug, Helle Langaa Andersen, Mie 
Rasmussen 

Afbud fra Diana Kjærgaard Jensen  

   
PUNKT: TID: EMNE: REFERAT: 
    
1. 

 
Præsentation Præsentationsrunde 

2. 
 

Konstituering Der var ingen forældre i Spiren, der ønskede at blive valgt til 
bestyrelsen.  

Der undersøges en ekstra gang, om der kan findes en 
forældrerepræsentant fra Spiren. 

Alternativt kan der vælges en suppleant fra en af de øvrige afdelinger. 

Valg af formand: Thomas Hestehave 

Valg af næstformand: Claus Maarup Thye 

3.  Gennemgang af forretningsorden/tavshedspligt Helle gennemgik forretningsordenen. 

4.  Mødedato nye bestyrelsesmedlemmer Der er indbudt til introduktionskursus for nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer den 27. maj.  

Mie deltager i mødet, og de der kan deltage skal give Helle besked 
senest den 20. maj.  

5.  Områdevalg – kort briefing fra hver afdeling Den generelle tilbagemeldingen i forhold til oplæg om ”læring 
gennem leg” er, at det er blevet positivt modtaget. Det var interessant 
og brugbart. 

Der var generelt et fint fremmøde de fleste steder, og der var især 
stor interesse for at blive valgt til forældreråd. 



6.  Kommende fokusområder: 

 Ny styrkede læreplaner – pæd. Praksis i forhold 
til dagtilbudsloven samt implementering 

 Ny mødestruktur 
 Ny dagtilbudschef 
 Budgetbesparelse og fortsættelse af sidste års 

budgetlægning  
 Bæredygtige forældrefællesskaber 

Status på ny styrkede læreplaner: Der er udarbejdet vision og 
målsætninger for området, hvor bestyrelsen har været inddraget. 

Den nye læreplan for området skal skrives ind i en fastlagt skabelon. 

 Vi er nu i en proces, hvor der arbejdes i alle afdelinger på styregruppe 
– og personaleniveau, hvor der skal skabes ejerskab.  
Punktet tages på til næste bestyrelsesmøde. 

Ny mødestruktur: Læreplanen kalder på nye måder at holde møder 
på, og det er et fælles fokuspunkt i området. Det er blandt andet 
aftalt, at der holdes færre møder udenfor arbejdstid, og flere 
børnerelaterede arbejdsmøder i arbejdstiden, hvor alle medarbejdere 
ikke deltager på samme tid.   

Ny dagtilbudschef:  Mette Lindkær er ansat og starter 1. juni. 

Budgetbesparelser og fortsættelse af sidste års budgetlægning. Der er 
varslet nye besparelser generelt i Esbjerg kommune. Punktet vil 
komme med på de kommende bestyrelsesmøder. 

Bæredygtige forældrefællesskaber – Vi har sammen med ledelsen på 
Aura skolen valgt at sætte øget fokus på 
forældresamarbejde/forældreinddragelse. I første omgang vil der 
blive taget initiativ til et fælles møde for skolebestyrelsen på Aura 
skolen og områdebestyrelsen. 

Bestyrelsen er positive stemt for at indgå i et sådant samarbejde.  

7.  Nye datoer for året  Torsdag den 13. juni - Katamaranen, Sjelborg 

Onsdag den 11. september – Børnehuset Guldager 

Tirsdag den 12. november – Galaksen, solstrålen 

Tirsdag den 4. februar (Nytårskur) – Spiren 

Ved ekstra møder afholdes disse i Galaksen, Stjerneskuddet og 
Katamaranen, Hjertinggården. 

Møderne afholdes fra kl. 19.00 -21.00 og vil blive afholdt på skift i 
områdets afdelinger/institutioner – adresse indsættes sammen med 
udsendelse af dagsorden. 

Mødernes afsluttes med rundvisning af de forskellige afdelinger. 



8.  Evt. Blot til orientering: Ledermøde i hele Esbjerg kommune med fokus på 
tillidsbaseret ledelse. 

 


