
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ådalsparken 43, 6710 Esbjerg V 

 

Dato 25. maj 2019 

 

 Telefon 23 34 90 56 

 
  

Områdebestyrelsesmøde den 8. maj kl. 17.15-18.15 
Ådalsparken 43 
 
Til stede: Julia Rytter Dakwar, Pernille Agergaard, Louise Pedersen, Réne 
Larsen, Anne Muff, Signe Krøier, Lotte Andersen, Susanne Olesen, Inga 
Sørensen 
Afbud: Christina Grunddal, Rasmus Laursen  

 
 

 
1. Præsentation 

Kort præsentationsrunde af hver enkelt medlem. 
De 3 nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen. 
Kort runde, hvor der blev fortalt om hvad bestyrelsen har arbejdet 
med. De nye medlemmer fortalte om dem selv og hvorfor de har 
ladet sig vælge til bestyrelsen. 

 
2. Konstituering 

Forældrerepræsentanterne vælger formand og Næstformand. 
Formand: Julia Rytter Dakwar, Fyrparken 
Næstformand: Pernille Agergaard, Ådalsparken 

 
 

3. Orientering 
Udlevering af bestyrelsesmappe med relevante papirer  
- Introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 

Det anbefales nye bestyrelsesmedlemmer at deltage. 
- Der er udarbejdet principper for bl.a. Forældresamarbejde, 

Udvidet åbningstider, Kost, Natur og Nærmiljø. 
- Gennemgang af Områdebestyrelsens beføjelser, som er 

beskrevet i Styrelsesvedtægten § 14. 
 

Orientering v. Områdelederen 
- Der er pt gang i ansættelsessamtaler rundt omkring i de 

enkelte afdelinger. Der er heldigvis mange ansøgere og nok 
kvalificerede, så vi får ansat nogle dygtige medarbejdere. 

- Der er netop afholdt temaeftermiddag for 
pædagogmedhjælpere over emnet ”Børns behov og udvikling”, 
herunder en gennemgang af det lille barns hjerne og hvad kan 
jeg forvente af barnet.  

- Ny styrket læreplan. Alle medarbejdere har været involveret i 
at lave forarbejdet og vi er godt i gang med at udarbejde en 



 

  

overordnet plan for vores område, som forventes færdig i 
efteråret 2019.  

- Sundhedsplejen er i gang med at oprette et pilotprojekt for 
aldersgruppen de 3 årige. Vi afventer nærmere information. 

- Alle pædagoger har været på efteruddannelse i 2018/19 i PLM 
= Professionelle læringsmiljøer. Nyansatte tilbydes det samme 
forløb i 2019/20. 

- De pæd. ledere og de fleste medarbejdere, har deltaget i en 
workshop, arrangeret af Lego fonden vedr. viden om leg og 
legen i praksis. Alle kan derfor nu kalde sig Lego Play Agenter. 

- Én pædagog fra hver af 7 afdelinger skal i 2019/20 på diplom i 
”Leg og læring”, arrangeret i samarbejde mellem Esbjerg 
Kommune og LEGO fonden. 

 
Snak om, hvordan bestyrelsen kan blive mere synlige og når ud til 
alle forældre. Tages op som punkt på næste møde. 

 
 

4. Møderække 
Bestyrelsen fastsætter en møderække for det kommende år. 
 
2019: Alle møder er kl. 19.00 – 21.00 
3. juni 
10. september 
12. november  
2020: 
20. februar 
 

5. Høring 
Bestyrelsen har mulighed for at indgive høringssvar på vision 2025 
og Esbjerg kommunes kulturpolitik. 
- Julia udarbejder høringssvar.    
 

6. evt. 
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