
Møde i områdebestyrelsen Sædding Gjesing 
området den 24.11.20 

Mødedeltagere 
 
Medarbejdere: Christina, Lotte 
Områdeleder: Susanne Olesen  
Forældre: Julia – Afdeling Fyrparken, Lisbet – Afdeling Grønlandsparken,  
Christian – Afdeling Tarphagevej, Angela – Afdeling Ådalsparken, Anna – 
Åmosehuset, Louise - Bakkegården  
 

Fraværende 
Forældre: Afbud: René – Afdeling Norddalsparken  
Referent 
Stedfortræder Pædagogisk Leder Irene Høy Bredahl 

Dagsorden 
 

Konstituerende bestyrelsesmøde  
 
 
1.Velkomst og præsentationsrunde)  
  
2.Kort introduktion til bestyrelsesarbejdet  
  
3.Valg af formand og næstformand 
 
 

Ordinært bestyrelsesmøde  
 
1.Aula. 
2.Agenda for brug af billeder m.m. 
3.Fusion og byggeri Åmosehuset/Ådalsparken 
4.Covid 19 
5.STEAM agenda  
6.Mødedatoer og form. 
7.Evt. 
8.Godkendelse referat, orientering til Tabulex 
 
 

Referat 
 
 



Konstituerende bestyrelsesmøde  
 
 

1.Velkomst og præsentationsrunde 
Velkommen til 3 nyvalgte bestyrelsesrepræsentanter: 
Christian – Afdeling Tarphagevej, Angela – Afdeling Ådalsparken og 
Lisbeth – Afdeling Grønlandsparken 
Ligeledes er Irene Bredahl (Pædagogisk leder i 
Norddalsparken/stedfortræder) trådt ind i bestyrelsen i stedet for Inga 
(tidligere pædagogisk leder i Ådalsparken)  
  

2.Kort introduktion til bestyrelsesarbejdet  
Områdeleder Susanne Olesen gav kort introduktion til 
områdebestyrelsens forretningsorden, principper og arbejdsopgaver.  
  

3.Valg af formand og næstformand 
Følgende blev valgt: 
Formand Julia Dakwar – Afdeling Fyrparken 
Næstformand Lisbet Christiansen – Afdeling Grønlandsparken   

Ordinært bestyrelsesmøde  
 

1.Aula. 
AULA skal implementeres d. 18.1.21, hvor det åbnes for forældre. 
Medarbejdere og ledere er i gang med uddannelse i to etaper: 
Pædagogisk leder og superbrugere (medarbejder), som herefter selv skal 
uddanne øvrige personaler. Dette skal ske inden d. 18.1.21. 
Der skal udarbejdes en kommunikationsagenda der beskriver, hvordan vi 
bruger AULA og hvad den bruges til. Dette både som info til forældre men 
også krav til personalet.  Denne kommunikationsagenda skal 
behandles/godkendes i både lokal MED og bestyrelsen. Tre pædagogiske 
ledere udarbejder oplæg der først går i lokal MED og herefter i 
bestyrelsen, hvor den drøftes og godkendes på et ekstra 
områdebestyrelsesmøde i december.  
 
Ønske fra områdebestyrelsen om at kontakte Bohr skolen i forhold til 
muligheden for at koordinere kommunikationsagendaen for Sædding 
Gjesing området og Bohr skolen.  
 

2.Agenda for brug af billeder m.m. 
Orientering om at principper for behandling af personoplysninger til 
fællesopslag i faglige kommunikationssystemer skal godkendes i 
områdebestyrelsen, dette gøres på områdebestyrelsesmødet i december. 
 

3.Fusion og byggeri Åmosehuset/Ådalsparken 



Susanne orienterede om, hvor langt man er i processen i forhold til start 
af byggeri og fusionen.  
Bestyrelsen vil kvalificere orienteringsbrevet til forældrene, som bliver 
sendt ud til forældrene i Åmosehuset og Ådalsparken i uge 49.   
Ny Åmosevænget bliver det nye midlertidige navn fra 1. januar 2021 med 
et ”ben” til afdeling Åmosehuset og et ”ben” til afdeling Ådalsparken. 
 

4.Covid 19 
Susanne Olesen orienterede omkring dimensionering.  
 

5.STEAM agenda  
Orientering omkring STEAM Agenda 
STEAM Agendaen skal sikre, at Esbjerg Kommunes institutioner og 
eksterne læringsmiljøer udvikler varierede og udfordrende 
læringsprocesser af høj faglig kvalitet. Læringsmiljøerne skal integrere 
relevante FN verdensmål, så de medvirker til at opbygge og fastholde 
interessen for STEAMs fagområder.  
STEAM står for Science, Teknologi, Engineering, Art og Mathematic. 
 
Vi skal udarbejde en implementeringsplan/handleplan for dette. Vi kæder 
det sammen med Leg, læring og kreativitet – diplommodul. Et 
diplommodul, som en pædagog fra alle afdelinger har uddannet sig i. 
(undtagen Afdeling Grønlandsparken). 
Der er rigtig meget af STEAMs indhold, som står beskrevet i forvejen i 
vores pædagogiske læreplan.  Så STEAM følger naturligt i tråd med, hvad 
vi gør i forvejen og hvad vi skal have fokus på, at udvikle.   
 

6.Mødedatoer og form. 
 
•Virtuelt møde mandag d. 14. december kl. 17.30-18.30 omkring 
Kommunikationsagenda og Agenda for brug af billeder 
•Virtuelt møde torsdag d. 28. januar kl. 16.30-18.30  
•Virtuelt møde torsdag d. 18. marts kl. 16.30-18.30 

7.Evt. 
Drøftelse omkring virkningen af områdebestyrelsens korte informationer 
via opslag med tekstbobler ude i afdelingerne. Vigtigt at de sættes op i 
mindst A3 størrelse. Overvejelser omkring at inddrage video og foto. 
 

8.Godkendelse referat, orientering til Tabulex 
Referatet godkendes. 
Orientering i Tabulex: Der blev besluttet 3 punkter, som formand Julia 
formulerer og det sættes i Tabulex. 
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