
 

Referat områdebestyrelsesmøde d. 18.09.19 
TID: 19.00 – 21.00 STED: Børnehuset Guldager, Jacob Sørensens vej 1, 

6710 Esbjerg V. 
Referent: Tina 

Deltagere på mødet: Thomas Hestehave, 
Claus Maarup Thye, Tina Friis Aaboe, 

Hanne Keimling, Anne- Grete Ploug, Helle 
Langaa Andersen, Mie Rasmussen, 

Lisbeth Klemmensen 

Afbud:  
Mette Møller, Alexander Brinch Lassen, Diana 

Kjærgaard Jensen 

 

   
PUNKT: TID: EMNE: REFERAT: 
    
1. 

 
Ref. fra sidst Godkendt  

2. 
 

Nyt fra området: 

 Pedel 
 Jobrotation 
 Vidensdeling – pædagogisk lørdag 
 Info vedr. Aura skolen 
 Sjelborg 
 Støjgener  
 Mødedesign 

Pedel: 
Pedel for området stoppet. Stillingen er slået op, håber på snarlig 
ansættelse, da hjælpen er kærkommen. 

Jobrotation: 
Jobrotation giver mulighed for, at personalet kan rotere i områdets 
institutioner. Medarbejder fra Galasen tiltræder i et barselsvikariat i 
Sjelborg. I perioden ansætter Galasen en vikar. Jobrotation medvirker 
til nye tiltag, afprøvning i nye roller og samspil samt god vidensdeling 
mm.  

Vidensdeling – pædagogisk lørdag: 
Pædagogisk lørdag der blev afholdt den 14. september på 
Sønderrisskolen, var en stor succes. Ca. 110 medarbejdere samt 
studerende medvirkede på dagen. Institutionerne skulle i opdelte 
værksteder, præsentere hinanden for de temaer der arbejdes i 
området. Næst kommende pædagogiskmøde vil bestå af videndeling, 
refleksion og evaluering. 

Info vedr. Aura skolen: 
Kim Bonde er stoppet som skoleleder for Aura.  
Søren Rahbek er pt. konstitueret skoleleder for Aura.  
Karina Glud er stoppet som pædagogiskleder for Auras afdeling 



Nordvang. Der opleves trods afskedigelser stadig en god og gensidig 
kommunikation med skolen.   

Sjelborg: 
Renoveringen efter vandskade i Sjelborg forventes afsluttet i uge 40. 
Katamaranens børn vil være på Markbækgård til og med uge 41.  

Forsikringen financierer genopbygning af Skovhuset.  

Støjgener:  
Børnebakken har modtaget naboklage grundet støjgener efter 
åbningstid. Klagen blev ikke godkendt. Ny naboklage indkommet 
denne gang grundet støjgener i åbningstiden, sagen er endnu ikke 
færdig behandlet. 

Mødedesign: 
Der skal ændres i mødekulturen for området, så den fremover bygges 
op omkring de styrkede læreplaner. Kulturen skal medføre færre og 
mere effektive møder, både set ift. antal møder, mødernes indhold 
samt hvem er det relevant for mv. Styregrupperne på tværs af 
afdelingerne skal afprøve mødedesignet inden implementering.   

Nyt tiltag: halvårligt præsenterer Helle området for nyansatte.  

Grønærten: 
Har fået en ny pædagog.  

Status på Markbækgård: 
Bålhytte projektet er igangsat, der etableres et ”toilet”, nær ved 
bålhytten. Når Markbækgård står færdigt, inviteres der til åbent hus 
for Grøntærten, Koglerne samt hele områdets personale.  

3. 
 

Bæredygtige forældrefællesskaber. Første møde 
afholdt med deltagelse af Thomas og Lisbeth 
Klemmensen (PL i Katamaranen). 

Bæredygtige forældrefællesskaber: 
Formålet med bæredygtige forældrefællesskaber er at samle og 
etablere et stærkere fællesskab til og blandt hinanden. 
Forældrekulturen har ændret sig, og derfor giver forældrefælleskaber 
mening. Der skal skabes gode historier, åbenhed og forbindelser til og 
om hinanden. Forældrene (de langtidsholdbare) skal spille hinanden 
og deres omgivelser gode med et tidligt og langsigtet samarbejde 
blandt børnene, forældrene og fagpersonalet. ”Lad os voksne op 
sammen” 



I næste fase ønskes der en involvering fra foreningslivet. Ydermere er 
der et ønskes om ligevægt af forældre og kommunale folk. 
Forældrefællesskabet skal være forældredrævet.  

Bogen Markante forældre bruges som et redskab i sammenhæng med 
bæredygtige forældrefællesskaber. Den 29. januar 2020 fra 17.00-
20.00 afholdes oplæg med forfatteren Rikke Tordrup for områdets 
personale samt områdebestyrelse.  

4. 
 

Aula – pilotprojekt (erstatter Tabulex) 

 Kommunikationsstrategi – inddragelse 
forældretilgang. 

Kommunikationsstrategi – inddragelse forældretilgang: 
Katamaranen, Sjelborg børnehave bliver testperson for Aula. Der skal 
findes en gruppe af differencerede forældre, så produktet bliver 
testet bedst. Trine får ansvaret for det IT baseret, og Helle får 
ansvaret for kommunikationsstrategien i Aula. 
Sommeren 2020 bliver Aula aktuel for alle med børn i Esbjerg 
Kommunen.  

5.  Opfølgning på Budget 2020  Opfølgning på budget 2020: 
Den 3. oktober afholder kommunalbestyrelsen 1. behandling.  
Den 4. oktober afholdes der forvaltningsmæssige møder, herefter kan 
siges mere om eventuelle besparelser på området.    

Områdebestyrelsen aftaler at mødes den 7. oktober kl. 19.30 på 
Bådsmandsvænget, hvor budgettet er kendt.  

Efter endt høring ændres der ikke på institutionernes åbningstider, og 
mælken til børnene bibeholdes.  

Ghettoplan:  
Ghettoplanen kan komme til at berøre området. Da der i 
ghettoplanen indgår regler om hvilke bopælsadresser, der må benytte 
institutionerne i Ghettoen. Esbjerg Kommune har ansøgt om 
dispensation fra staten, det endelig svar forventes i løbet af 
september.  

6.  Evt. Områdebestyrelse: 
Eftersom der mangler en forældrerepræsentant fra Spiren i 
områdebestyrelsen, aftales der, at Thomas forhører om Børnebakkens 
suppleant vil tiltræde områdebestyrelsen. 

 


