
 

Referat områdebestyrelsesmøde d. 13.06.19 
TID: 19.00 – 21.00 STED: Langliparken 7, 6710 Esbjerg V Referent: Claus Maarup Thye 
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, Trine fra Katemaranen, Gitte 

Afbud fra Diana Kjærgaard Jensen  

   
PUNKT: TID: EMNE: REFERAT: 
    
1.  

 
Orientering fra området 

 Opsamling struktur Galaksen 
 Samtaler  
 Pædagogisk dag september 
 Ledelsesdag/mødestruktur 
 Trailcenter Marbækgård  

Galaksen: 

Den nye struktur for Galaksen involver delvist nyt koncept for 
Grønærten med faste pladser og pladser på rotation. Der vil blive 
kommunikeret til forældre snarest, samt udarbejdet nyt materiale på 
udflyttergrupperne fra galaksen. Både Grønærten og koglerne vil 
anvende Marbækgård. 

Samtaler:  

Der skal ansættes personale i hhv Regnbuen (Sønderis) og i 
Børnehuset i Guldager. Forældre representater vil/har deltaget i 
begge. 

Pædagoisk dag, september: 

Fokus vil være vidensdeling. 

Ledelsesdag, juni: 

 Arbejdes der med at kvalificere ny mødestruktur, der understøtter 
den ny styrkede læreplan. 

Marbækgård Trail center: 

Der vil være representatner fra personale i Galaksen, samt fra 
forvaltningen, til netværkssgruppe arbejdsmøde, d.19/6 2019, klokken 
19. 



Sjelborg: 

Tilstanden i skovhuset, der blev vandskadet, blev også gennemgået. 
Renoveringen er endnu ikke startet da der ikke er afklaring omkring 
forsikring og skadens omfang mm. Afhængigt af omfanget vil den 
fremadrettde plan blive lagt. Huset står pt tomt, og børnene kører på 
Marbækgård. 

2. 
 

Fremlæggelse af foreløbige læreplaner v. Trine/Gitte Trine fra Katemaranen og Gitte fra Regnbuen præsenterede den 
styrkede læreplan. Denne udgør rammen for det pædagoiske arbejde 
i Hjerting-Esjberg NV. 

Det skal blive til et levende dokument, der vil være retningsgivende 
for det daglige pædagoiske arbejde. 

Der blev diskuteret formidling af læreplaner, herunder inddragelse af 
forældrerådene. Selve formidlingen skal være i øjenhøjde med både 
forældre og pædagoer, og er ret essentielt for at udbrede kendskab til 
indholdet mm.  

Der blev diskuteret mulighed for at anvende korte videoer til dette 
formål. Da tiden her kun tillod kortere diskution om emnet, blev det 
besluttet at bringe formidling af læreplaner op på et kommende 
møde. 

3.  Forældreskabelse – samarbejde m. skolen Der er et samarbejde med Aura-skolens forældreråd omkring 
skolestart. Der er nedsat en abejdsgruppe, der starter deres arbejde i 
september. Thomas vil deltage i styregruppen, samt Lisbeth, 
pædagogisk leder i Katamaranen. 

4.  Budgetbesparelser Helle præsenterede de foreslåede besparelser fra Børn og Familie 
udvalgets forslag, herunder: 

- Reduktion af åbningstimer fra 52 til 50 timer ugentligt. 
- Mælk vil blive del af egenbetaling 
- Pædagoiske busser spares væk. Der blev diskuteret hvad der 

definere en pædagoisk bus. 
- Fuglereden (Ribe), står ubenyttet hen og skal sælges 
- Der skal spares på ressource pædagoer. 

 



5.  Evt. Børn og Unge politik fra Esbjerg er kommet til høring. Der er 
høringsvar den. 23/8, hvilket er før næstkommende 
områdebestyrelsesmøde. Derfor bedes medlemmerne om at læse 
dette igennem og kommentere i mails til Thomas inden slut uge 27, 
der vil samle vore kommentarer og genudsende samlet for endelig 
kommentering. 

Næste område bestyreslesmøde er planlagt til den 11. september. 

 

 

Refereat skrevet af Claus Maarup Thye


