
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Telefon 23 34 90 56 

   
Områdebestyrelsesmøde den 1. april kl. 19.00 – 20.30 
Ådalsparken 43 
 
Tilstede: Pernille Agergaard, Louise Pedersen, Torben Skibelund, 
Christina Rasmussen, Lotte Andersen, Inga Sørensen, Susanne Olesen 
Afbud: Julia Dakwar, Lasse Dreier, Ditte Røjbæk, Rasmus Laursen 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering fra områdeleder 
- Alle pædagogmedhjælpere skal deltage i en temaeftermiddag d. 7. 

maj over emnet ”Børns behov og udvikling”. 
- Vuggestuesamarbejdet: Samtlige vuggestuemedarbejdere har 

været på rundtur i hinandens afdelinger hvor fokus har været 
pædagogisk praksis, inspiration og erfaringsudveksling. 

- Alle afdelinger arbejder med digital dannelse og bruger i-Pad, og 
fsk. digitale gadgets som mikroskop, robotter og interaktive 
tæpper. Dagtilbud har udarbejdet en vejledning til understøttelse 
af digital læring i dagtilbuddene, som afdelingerne bruger. 

- Vi er i gang med ansættelser rundt om i afdelingerne, hvor der er 
ledige stillinger.  

- I Norddalsparken er en pædagog udlånt til Fourfeldskolen fra 1.4. 
– 31.6. Her har man nu valgt at dele perioden med 1 pædagog fra 
Fyrparken, så de 2 afdelinger hver har 1 pædagog afsted i 1½ 
måned. 

- Der er for tiden stor opmærksomhed på normeringen i 
daginstitutioner over hele landet, hvor debatten handler om 
hvorvidt der skal være minimumsnormeringer. 

 
2. Årsberetning  

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer årsberetningen. Hvad kunne 
være relevant at formidle til forældrene ud fra de emner, der er 
arbejdet med i perioden. F.eks. i forhold til bestyrelsens principper 
og forældresamarbejdet. Bestyrelsen kan også vælge, at nogle 
emner/fokusområder skal være mere fremtrædende i 
årsberetningen. Hvilke problematikker og gode historier er 
relevante at informere om? 

- Pernille og Julia skriver samlet årsberetning, til 
bestyrelsesrepræsentanterne i de enkelte afdelinger. 
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3. Valghandling i forbindelse med forældremøderne 

Områdelederen orienterer om valghandling, valgbarhed, 
stemmeret m.m.  
 

4. Høring: ”Din egn” 
- Esbjerg Kommune har udarbejdet en Oplevelsespakke ”Din egn”, 

hvori det fremgår, at børnene skal opleve deres egn i historiske 
spor og fortællinger, kulturelle udtryk og naturen. Oplevelser og 
fortællinger som alt sammen danner fundamentet for Esbjerg 
Kommunes styrker og identitet. 
”Din egn Din kultur” er målrettet kommunens dagtilbud og det er 
muligt at finde tilbud, der passer til det enkelte dagtilbud på bl.a 
biblioteket, kunstmuseet og Myrthuegård. 
Pernille/Julia laver udkast til et høringssvar. 
 

5. Evt. 
- Områdebestyrelsen bakker op omkring forældrenes aktion vedr. 

minimumsnormeringer.  
- Louise sender skabelon rundt til afdelingerne vedr. i samarbejde 

med forældrene, at få lavet et ideoplæg omkring muligheder for 
børn i nærområdet. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder 


