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Referat 
Områdebestyrelsesmøde d. 25. juni kl.17.00-19.00 på 
Områdekontoret 

Tilstede: Signe, formand, Helle og Ulla, medarbejder repræsentanter, 
Helle Rohde, områdeleder og Kirsten, pædagogisk leder(referent)  
Ea, afbud. 
Ibrahim fraværende . 
 
Velkommen til Områdeledermøde.  
Et møde der omhandler status på Covid19, samt hvad vi tager med fra 
genåbningen. 
 

1. Status på hele Covid19 perioden v/Helle R. 
En periode med store arbejdsmæssige udfordringer, men 
personale og pædagogiske ledere har klaret opgaverne på bedste 
vis. Også samarbejdet med forældrene har fungeret meget godt. 
Der har været hjælp fra andre afdelinger i Esbjerg Kommune. Tak 
til Bydelens Børnehus for udlån af gode medarbejdere til Vognsbøl 
Børnehus og Højvangshaven. 
Fokus på bla. hygiejnen har betydet mindre sygefravær blandt 
børn og voksne. 
Fra 29. juni fortsætter den kontrollerede genåbning på forskellig 
vis i afdelingerne. 
Normeringen er fortsat en anelse bedre end normalt. 
Personalets sygefravær er markant lille, og Helle skal rapportere 
antal syge medarbejdere til forvaltningen, som rapporterer til KL. 
 

2. Orientering v/Helle R. 
-Økonomi: der er brugt mange midler i forbindelse med COVID19. 
-Opnormering: Statens har afsat midler til minimums 
normeringerne i dagtilbuddene: der er opslået stillinger i hver 
afdeling i vores områdeinstitution. 
 
-Venskabsafdeling: start 1. september 20. 
Aula: opstart januar 21 for forældrene  
 
-Morgenmad: Der ønskes en politisk drøftelse om der fremadrettet 
skal serveres morgenmad i afdelingerne. Sommeren fortsætter 
som nu uden morgenmad. 
 

3. ”Guldkorn” som vi tager med fra perioden og vil bruge 
fremadrettet. 

 Afd. Bydelens Børnehus 
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Mindre sygefravær /god hygiejne. I COVID perioden er skabt 
opmærksomhed på effekten på den gode rengøring. 
Begrænset brug af legetøj og voksennærvær. 
Som forældre har en periode uden børns sygefravær haft meget 
stor betydning. 
Nærværende personale og god trivsel i børnegrupperne. 
Rutiner, genkendelighed, forudsigelighed har været nøgleordene, 
som vi vil bringe ind i tiden efter Corona-tiden. 
 
Respekt for smitte: fremad er ønsket, at syge forældre, 
afleverer børnene i ”døren” . 
 

 
4. Tiltag omkring aflevere/hente i afdelingerne: prøvehandlinger fra 

mandag i afdelingerne. 
Der er forskellige måder at aflevere og afhente. Se i Tabulex i 
egne afdelinger udsendte skrivelser fra pædagogiske ledere, hvor 
beskrives kendte og nye tiltag. 
 
Familie: Karantæne ved udrejser til områder, som frarådes. 
 
Nye vejledninger hver fredag. Medarbejdere skal holde sig ajour. 
Det betyder karantæne uden løn, hvis medarbejdere rejser til ikke 
anbefalede lande. 
Aftaler om retningslinjer om mødetider med seneste mødetid af 
respekt for børnene og læringsmiljøerne er fortsat en forventning i 
områdets afdelinger. 
 

 
5. Henvendelse fra forældre omkring kantsten i afd. VB vuggestue-

legeplads v/Signe 
Helle får en drøftelse med legepladsinspektøren med henblik på at 
få en ny vurdering.  

 
6. På baggrund af Covid 19 og genåbningen kan vi ikke fastsætte en 

dato for forældreaftenen med valg til forældreråd og 
områdebestyrelse. 
 
Godkendelse af læreplan (medsendt dagsorden). Signe kigger 
igennem og sender kommentarer til Helle Rohde senest 29.juni 
2020. 
Fokus i den styrkede pædagogiske læreplan er skabelsen af en 
evalueringskultur. 
 
Evt. vandflaske i vuggestuen. Vi bruger dem ikke i vuggestuerne i 
afdelingerne. 
Vi undersøger, hvordan vi kan være ekstra opmærksomme på 
/sikre børnenes indtag af væske- via evt. brug af drikkedunke/ 
vanddunke. Lige nu er det primært de voksne, som skal hælde op 
fra kander. 

 
Venlig hilsen  
 
Kirsten Hedeager, Pædagogisk leder (stedfortræder) 
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