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1.  

 
Orientering fra området 

 Opfølgning budgetforhandlinger 

Budget 2020: 

I forhold til vores område ikke ændringer på personalenormeringer samt 
nedskæringer. Det, der berøres er mælk, som er en tidligere politisk 
beslutning om, at alle børn skal tilbydes mælk, som institutionerne betaler. 

Dette ophører pr. 1.1.20 

I forhold til vuggestueområdet, hvor vi i vores område har frokostordning, er 
der bekymring fra forældrenes side om, hvorvidt vuggestuebørn fortsat får 
mælk, når det ikke længere er betalt via institutionen. Der vil blive afholdt 
møde mellem områdelederne og køkkenpersonalet fra afdelingerne, der 
laver mad i kommunen til vuggestuebørn, så man får et overblik over mulige 
løsninger. Dette er dog en forældrebetalt ordning, hvor udgiften derfor skal 
indhentes via budgettet i frokostordningen. 

Der vil fortsat tilbydes mælk under morgenmad serveret i institutionen, men 
øvrig mælk erstattes af vand for børnehavebørnene. Der vil være mulighed 
for en forældrearrangeret ordning, hvis flertallet af forældre ønsker det i den 
enkelte afdeling, men som ikke må betyde ekstra opgaver for personalet. 

Besparelsen på mælk er 3,6 mio. kr. over fire år. 

Helle melder tilbage, når hun ved mere. 

 

Besparelse ved ressourcepædagogerne – sker ved naturlig afgang. 

Administrationsmæssigt ligeledes nedskæringer, der kan berøre os i forhold 
til de administrative opgaver, der laves for os – så dette kan have betydning 
– omfanget kendes ikke endnu. 

 



Fremadrettet kunne det være hensigtsmæssigt at planlægge et 
områdebestyrelsesmøde umiddelbart efter budgetforslag fremlægges. 

 

På Esbjerg kommunes hjemmeside findes kort version af fokus i budget – se 
dette link: https://www.esbjerg.dk/skjulte-sider/budget  

Her er også beskrevet, hvilke udfordringer Esbjerg Kommune har i 
forbindelse med økonomisk ubalance, ligesom Vision 2025 er beskrevet i 
forhold til at vise retningen for Esbjerg Kommune. 

Forslag fra Hestehave – følg Education Esbjerg – det private arbejdsmarked 
vil tiltrække nye borgere til Esbjerg Kommune 

 

 

Vedr. høring af tilsyn har følgende været til dialog:  

Tilsyn er en sikring for kvaliteten i dagtilbud – områdebestyrelsen skal give 
respons 

 Omfattende spørgeskema før tilsyn der udfyldes af afdelingernes 
ledelse 

 Hjemmesiderne vil der ligeledes blive vurderet på – men disse er 
mangelfulde, da der i en længere periode ikke er opdateret info. 

 Rådgivning og sparring – vigtig med faglig indsigt/faglig opdatering 
fra konsulenter der fører tilsyn – vigtigt at de kender praksis i vores 
afdelinger. Ved tilsynet opleves et øjebliksbillede. 

 Tilbagemelding på tilsynet bør ske i fælles fora mellem 
Områdelederne og de pædagogiske leder – og meget gerne med 
deltagelse af områdebestyrelsesmedlemmer. 

 

Deadline for info til udarbejdelse af svar fra bestyrelsen sendes til Thomas 
senest fredag – Thomas formulerer et høringssvar fra områdebestyrelsen. 

2.  Fremlæggelse af arbejdet vedr. udegrupperne i 
Galaksen på baggrund af de styrket læreplaner v. 
Claus og Mie 

En grundig og god proces mellem det pædagogiske personale, ledelse og en 
konsulent fra dagtilbud i forhold til struktur og pædagogisk praksis. 

Grønærten er tilknyttet Solstrålen – og betragtes som en kapacitet, grundet 
manglende kapacitet i Solstrålen- her er der plads til 24 børn (18 faste børn 

https://www.esbjerg.dk/skjulte-sider/budget


og med 6 børn fra huset der er med bussen på skift).. Koglerne der er 
tilknyttet Stjerneskuddet – betragtes som en pædagogisk bus, da der er 
kapacitet i Stjerneskuddet grundet et nyt indrettet lokale, der tidligere har 
tilhørt skolen – her er tilknyttet 15 børn. 

Begge kører dagligt til Marbækgård. 

Målet er styrkelse i forhold til den nye styrkede læreplan, samarbejde på 
tværs af udegrupperne og et bedre arbejdsmiljø. 

 

I forbindelse med den nye styrkede pædagogiske læreplan er der kastet lys 
over den pædagogiske praksis i udflyttergrupperne, det gensidige 
samarbejde mellem grupperne samt samarbejdet med personalet i husene. 

Der er stolthed over udegrupperne, som giver børnene et unikt tilbud, for at 
få læring og oplevelser med natur, udeliv og science – et af de 6 
læreplanstemaer. Dette vil vi samtidig gerne profilere os med en ny folder 
om vores udegrupper. 

Processen har omhandlet:  

1. Pædagogiske grundlag og pædagogisk praksis  
2. Roller, organisering og struktur – hvordan udnytter vi alles styrker og 

kompetencer i samarbejdet? 
3. Hvordan skal rammerne for samarbejdsstrukturen? Løbende møder 

mellem ledelse og medarbejdere 
4. Udarbejdelse af ny folder om udegrupperne – er under udarbejdelse 

 

Ønske er at ”krydre” folderen med input fra forældre med børn i 
udegrupperne samt med børnenes oplevelser 

 

Der er lavet bygningsmæssige forbedringer på Marbækgård, både ude og 
inde, hvilket er blevet rigtig godt. Der er blevet lavet en flot bålhytte – som 
der bliver afholdt indvielse af, når denne er helt klar til dette. 

En ide i forhold til lys i det nyetablerede toilet kunne være solceller. 

 



Vi bliver løbende inddraget i Marbækplanen – og har siddet i arbejdsgrupper 
i forhold til faciliteter i området – blandt andet en fitness legeplads samt 
trecking centeret, hvor medarbejderne bliver inddraget – samt der løbende 
informeres om, hvor i processen man er. 

 

Der har ligeledes været en fælles tur for Galaksens og Guldagers kommende 
førskolebørn, hvor de tilbragte et formiddag sammen på Marbækgård, da de 
som udgangspunkt alle skal gå på Aura skolen afd. Sønderris. 

 

Fremadrettet vil en medarbejder fra huset følge med de 6 børn fra huset i en 
periode og en medarbejder fra bussen vil i samme periode være en del af 
Solstrålen.  

Det er et ønske fra Claus M om, at der ventes med, at medarbejderne 
udskiftes til foråret, så kulturen i udegrupperne er bedre etableret. 

Udgangspunktet og konceptet er ændret fra tidligere, da kulturerne i 
udegrupperne skal forenes.  

Dialog om mulighederne og udfordringerne i, at der er 6 børn og en 
medarbejder, der skifter i gruppen - herunder omkring kultur og udviklingen 
i at der sker noget nyt i børnenes hverdag. Både for børnene i udegruppen 
og for dem i huset, der i perioder får input fra en medarbejder fra 
udegruppen. 

3.  Bæredygtighed – fokusområde Hjerting – Esbjerg 
NV 2020 – kampagne og forældreinddragelse – 
FN’ s 17 verdensmål. 

 
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/  

Der er i dagtilbud 3 mål vi skal arbejde med – disse har der været dialog om i 
MED-udvalget, ligesom Helle har skullet formidle, hvordan der arbejdes med 
disse i området. Det er blevet til følgende formulering: 

- Mål 1: Afskaf fattigdom 
Projektet forventes først op startet i løbet af 2020 i forbindelse med arbejdet 
omkring bæredygtighed i området. 

Målet er at oprette en digital markedsplads (og evt. fysisk område i en 
afdeling), hvor overskuds tøj, legesager, møbler m.m. kan gives videre til 
forældre, der ikke selv har midlerne til det eller blot ønsker at bytte med 
hinanden. 

Målet er at: 

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/


 hjælpe familier, der har brug for det 
 genbrug 

 

- Mål 4: kvalitet i uddannelse 
I området Hjerting – Esbjerg NV arbejdes der målrettet med udvikling af høj 
kvalitet i forbindelse med pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i 
Dagtilbudsloven, Børn – og unge politikken og de styrkede læreplaner. 

Pædagogiske ledere, pædagoger, pædagogiske assistenter, samt 
medhjælpere er/bliver i et længere læringsforløb undervist i, hvordan der 
arbejdes med professionelt pædagogisk læringsmiljø, der skaber kvalitet. 

Den forskningsmæssige tilgang er understøttende for det pædagogiske 
grundlag og mindset. 

I de enkelte afdelinger arbejdes der målrettet med implementering af 
forskellige tiltag, der understøtter den styrkede læreplan og som er med til 
at skabe kvaliteten af kerneopgaven. 

 

- Mål 13: klimaindsats  
Fokusområde i området Hjerting – Esbjerg NV er for 2020 og fremadrettet 
”bæredygtighed”. Det vil være en proces, der bliver vores fremtidige 
fokusområde, da den favner bredt. 

Udgangspunktet er et citat i Brundtlands rapporten 1987, hvor følgende står: 
”Bæredygtig udvikling, en brug af Jordens ressourcer, der skaber balance 
mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En 
bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at 
forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. ” 

 

 Alle afdelinger inddrager børnene i fælles affaldsindsamling – fokus 
forurening/skrald i naturen (både ture og i/omkring afd.) 

 Laver ”skraldekunst” i området. 
 Alle afdelinger gennemgår samtlige forbrugsmaterialer og sætter 

fokus fremadrettet på at indkøbe materialer, der kan genbruges.  



 Sætter fokus på madpakker, hvordan og med hvilket materialer de 
er pakket ind i hjemmefra. Forældre får affald med hjem igen, 
ligesom der vil være en kampagne sammen med børn og forældre på 
forskellige fokusområder, der skaber viden og fokus på genbrug. 

 Et område på legepladsen, som skal fremstå urørt med fokus på 
biodiversitet – fortælling og vidensdeling med børnene. 

 Arrangementer: familier, personale medbringer selv service, så vi 
undgår brug af plastiktallerkner/krus m.m. 

 Ugens råd/fokus og månedens mål/fokus – forældre, børn og 
personale i samarbejde med hinanden – fælles retning/vidensdeling 

 Kampagner: sluk lyset m.m. 
 Litteratur, fortælling og projekter vedr. klimaforandringer på 

børnenes niveau – en forståelsesramme uden at de bliver 
forskrækket, men i stedet får forståelse og viden. 

 Strategi: løbende fokuspunkter, hvor vi i fællesskab skaber fokus og 
videndeling med involvering af børn og forældre – en overskuelig 
proces. 

 Kopipapir skal erstattes af genbrugspapir 
 

Verdensmålene vil der løbende arbejdes med i alle afdelinger i området. 

4.  Aula – fremlæggelse af Aula i Dagtilbud – 
pilotprojekt, hvor der skal laves en 
kommunikationsstrategi, der understøtter 
samarbejdet med forældre v. Trine og Helle 

Katamaranen Sjelborg Børnehave er sammen med en afdeling i Tjæreborg 
Esbjerg Ø en del af et pilotprojekt. 

Snakket omkring kommunikationsstrategi i forhold til brugen af Aula. 3 ben 
af gå på. Samarbejdet skriftligt og ansigt til ansigt mellem forældre og 
pædagog fagligt personale, samt internt. 

Der laves styregrupper i området med forældrerepræsentanter. 

Medarbejdernes vinkel på: hvor starter vi?  

Opstart med forældrenes del i første omgang som fundament til den ye 
kommunikationsstrategi. 

Aula skal implementeres i august 2020. 

Kommunikationsstrategien bygges op omkring Esbjerg kommunes 
kommunikations strategi. 



Helle og Trine skal på kursus omkring vidensdeling i forhold til Aula i næste 
uge. 

Umiddelbart virker Aula mere simpelt end vores nuværende Tabulex, men 
funktionerne er stort set de samme. 

 

Overvejelser vi bør have med i Kommunikationsstrategien: 

Hvordan opdrages forældrene til at være en del af den digitale 
kommunikation? 

Relevant og konkret information til forældrene.  

 

5. 
 

Forældreskabelse – sammenfletning. Der har ikke været afholdt møde siden sidste områdebestyrelsesmøde. 

Usikkerhed omkring strukturen på det kommende møde d. 21. november, da 
der har været udskiftning blandt tovholderne – mødet bør evt. bruges som 
reboot af projektet – hvordan får vi projektet ført fremad? 

Helle og Mie tager dette med til møde med den øvrige styregruppe i morgen 
(13.11.19) 

 

Punktet omkring forældreskabelse kan med fordel være først i dagsordenen 
til næste områdebestyrelsesmøde, for at der er plads til dialog 

6.  Deltagelse fælles temamøde d. 26.11.19 vedr. 
den nyreviderede Børn & Ungepolitik 

Følgende deltager: 

Hanne, Thomas, Mie og Helle – Tina og Alexander deltager hvis muligt. Claus 
melder tilbage 

7.  Evt.  
 

 


