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Samarbejde
- frem for afvikling
BØRNEPASNING
Rasmus Sømod, medlem af
bestyrelsen Konservative i
Esbjerg Kommune, Nørrevang
9, Grimstrup, Årre, skriver:

Endnu engang står dagplejen i Esbjerg Kommune
ved en skillevej, hvor kommunen skal tage stilling til,
om man ønsker et varieret
pasningsudbud for børnefamilierne i hele kommunen, eller om man kun
ønsker et de-facto frit valg,
fordi man ved at beskære
dagplejen, har gjort forældrene utrygge ved at vælge
dette produkt til.
Børne- og familieudvalget skal i nær fremtid

træffe en beslutning om
dagplejen i Grimstrup helt
skal lukkes.
Som forælder har jeg selv
nydt rigtig godt af dagplejen. Det er et helt andet
produkt end vuggestuen,
og der skal være plads til
begge dele. Også i Grimstrup!
Derfor vil min opfordring
til politikerne være at tænke ud af posen og udfordre
de nuværende strukturer,
så dagplejen fortsat er et
sikkert valg for forældrene.
Jeg vil foreslå, at der
konkret tænkes i et samarbejde mellem vuggestuen
og dagplejen i Grimstrup.
Et samarbejde, der så
kunne fungere som forsøgsprojekt i forhold til
andre byer i kommunen. Et

Fra relations- til
dokumentations-pædagoger
samarbejde, der betyder, at
vuggestuen eventuelt kunne bruges som gæstedagpleje i tilfælde af sygdom
og ferie, mens der omvendt
også kunne være børn i
vuggestuen, der har behov
for en stille start med færre
børn i hjemlige rammer. Et
produkt som dagplejen er
garanten for.
Jeg synes, det er vigtigt,
at der er flere tilbud til
børnene også i et lille lokalsamfund.
Kun sådan er det også
muligt at opretholde liv og
tiltrække nye borgere. Man
skal derfor ikke vælge den
letteste løsning. Tænk i
stedet ud af posen. Det
lønner sig på sigt.
Og det er til glæde for
børnene.

MENINGSLØST
Jens Rahbæk, Karina Mølby,
Gitte Petersen og Michael
Møller, socialpædagoger og
tillidsvalgte på Udviklingscenter Esbjerg, Finsensgade 11
st. th, skriver:

At politikeres og embedsmænds gode intentioner
har det med at tippe over
og skabe meningsløshed
og frustration blandt os
pædagoger på socialområdet er desværre en generel
tendens, vi ofte oplever.
Det er et velkendt fænomen i vores arbejde som
socialpædagoger, at en
kollega kigger tomt ind i
computerskærmen og

frustreret sukker: Det er
ikke det her, jeg er uddannet til.
Som socialpædagoger vil
vi gerne arbejde med relationer – med at hjælpe
mennesker til at bruge
deres fulde potentiale og
udvikle sig. Men vi oplever
i stigende grad, at dokumentation tager vores tid.
Så længe vi kender baggrunden og synes, den er
fornuftig, oplever vi det
som en meningsfuld del af
vores arbejde. Vi synes for
eksempel, at det har været
et godt indspark til vores
arbejde, at vi i højere grad
skal sætte mål for borgerne
og ud fra dem være mere
skarpe på, hvad vi skal
hjælpe den enkelte borger
med og fokusere på at

udvikle. Men ofte oplever
vi, at kravet om dokumentation tipper over og bliver
meningsløs – en praktisk
opgave, som kunne tage
fem minutter, tager pludselig en time på grund af
alle procedurerne. Tid som
bliver taget fra borgerne.
Det er frustrerende og
demotiverende at dokumentere for dokumentationens skyld. Det fylder
stadigt mere af vores hverdag. En del af dokumentationen føler vi som en overvågning og unødig kontrol.
Hvad blev der af tillidsreformen? Indviklede itsystemer, som er alt andet
end intuitive, gør det ikke
lettere.

rekte vej til H.E. Bulmes
vej, der var i forvejen en
sti, og hermed sparet den
ekstra nye rundkørsel)?
Hvis formålet er, at flere
skal vide og kende til Gravlunden, kunne man jo
reklamere lidt mere, sætte
bedre skiltning op og måske informationer rundt i
anlægget, om historien

bag.
"Der er så meget kvinder
ikke forstår", men mon
ikke der også er enkelte
mænd, der heller ikke altid
forstår den dybere mening
med de nye vejtiltag.

Krigskirkegård med allé til bilisterne
FORMÅLSLØST
Anne Hintze
Granly Allé 21, Esbjerg, skriver:

Jeg læser i JydskeVestkysten den 9. juni, at nu vil
man åbne "Esbjergs store
krigskirkegård for alle".
Undskyld mig, men det

har den da været altid.
Enhver kan køre ned ad
Gravlundvej til mindesmærket, stå ud af bilen og
gå en dejlig tur rundt og
mindes krigens ofre, vende
bilen og køre tilbage igen.
Nåh, det man mener er,
at nu skal der laves en allé,
så man uden at skulle vende bilen kan køre lige igen-

nem og nyde seværdigheden uden at skulle besvære sig med at stå ud af
bilen, jamen med hvilket
formål?
Det, der sker, er, at man
skærer skoven med brillesøen over i to, så skal børn
og andre passe på, de ikke
bliver kørt over og kan ikke
færdes og lege frit?

Ok, måske forsvinder
rådyrene så, og vi slipper
for artikler om, at vildtet
æder blomsterne på gravene?
Alternativt kan man som
bilist, skyde genvej, så man
slipper for krydset ved
Tarphagevej (som man
måske skulle have lavet om
til en rundkørsel med di-

Støtte til samfundets udsatte virker – lad det blive ved det
PSYKIATRI
Socialpædagoger Laila Christensen, TR i Voksenstøtten
Esbjerg, og Marianne Ulsøe,
AMR i Voksenstøtten i Kirkegade, skriver:

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har vi
socialpædagoger i Voksen-

støtten arbejdet under
konstante besparelser og
forandringer. Vi arbejder
med voksne psykisk sårbare og senhjerneskadede,
som bor i eget hjem, men
har brug for støtte for at
komme videre. Det kan
eksempelvis være en, som
skal have støtte for at komme i gang med en uddannelse. Eller en, som har

brug for hjælp til at dæmpe
stemmerne i hovedet.
At vores arbejde virker,
oplever vi, når borgerne
udvikler sig. Vores arbejde
er en forebyggende indsats.
Vi kan se mange positive
følger af den udvikling, der
er sket de seneste år. Vi
fokuserer benhårdt på
borgerne og deres ud-

viklingspotentiale og lader
alt andet udenom, som vi
før kunne have tid til at
hjælpe med, ligge. Men vi
kan også mærke, at der er
sket besparelser, samtidig
med, at kravene til dokumentation stiger. I vores
bestræbelser på at støtte
borgerne i deres udvikling
er der ofte ikke plads til, at
de får lov til at stå stille

lidt, for borgerne skal helst
være i flow. Og alle mennesker har ellers behov for at
standse op engang imellem
og bare være i den forandring, der er sket i den
enkeltes liv.
Desuden prioriterer vi
skarpt vores opgaver ved
borgerne og laver ikke hver
dag det papirarbejde, som
ellers kræves fra systemets

side.
For hos os er der ingen
tvivl: Vi er sat i verden for
at gøre os selv arbejdsløse
ude ved borgerne.
Det arbejde vil vi gerne
have lov til at fortsætte. Vi
kan ikke se, hvor vi kan
spare yderligere. Så støt os
nu, og lad besparelserne
ligge.

museum, Havnegade 20.
10.00-17.00 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej.

tek.

Johan Herskind, Folkemusik,
Bas, Koncertsalen, Syddansk
Musikkonservatorium, Kirkegade 61.
16.00 Sælsafari, vadevandring ved Strandskaden,
mødested: Nedkørsel til Sønderho Strand.
16.30-18.00 Åbent SMARTRecovery møde for kvinder
(ændring af skadelige vaner
og afhængighed) Værestedet
X-house, Willemoesgade 65.
16-30-19.30 Østerssafari med
Jesper Voss, mødested: Fanø
Turistbureau, Skolevej 5-7.
17.00 Eksamenskoncert, Jens
Bønnerup, Rytmisk, Bas,
Koncertsalen, Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade
61.
18.30 Eksamenskoncert,
Rasmus Bøttcher, Rytmisk,
Bas, Huset Esbjerg, Finsens-

gade 1.
19.00 "Modermeditation og
aura-rens" Heart Flow Foreningen, Strandbygade 46 B.
20.00 Esbjerg Revyen 2016,
Tobakken, Gasværksgade 2.
20.00 Eksamenskoncert,
Benjamin Kirketerp, Rytmisk,
Bas, Café Ørsted, Kirkegade
61.
21.30 Eksamenskoncert,
Rasmus Lind, Rytmisk, Bas,
Café Ørsted, Kirkegade 61.

BIOGRAFEN
BioCity, Gl. Vardevej 66:
15.45 og 18.30 Warcraft.
16.00 Den lille prins.
16.00 og 18.45 En mand der
hedder Ove.
16.00 og 21.00 The Neon
Demon.
16.00, 18.30 og 21.15 Nattens
Dæmoner 2.
16.10 Teenage Mutant Ninja
Turtles 2: Out of the shadows.
16.20, 18.30 og 21.30 The
Nice Guys.
18.50 Der kommer en dag.
19.00 Mig før dig.
21.10 Money Monster.
21.15 Warcraft 3D.
21.20 X-Men: Apocalypse.
21.30 Bad Neighbours 2.
FANØ BIO
19.30 X-Men Apocalypse.

TID & STED
ÅBNINGSTIDER
06.00-21.00
Svømmestadion Danmark, Gl.
Vardevej 60.
08.00-15.00 Rådhusets
telefontid.
09.00-17.00
Genbrugspladsen, Måde
Kirkevej 35.
09.00-17.00
Genbrugspladsen, Mukkerten
14, Tarp.
10.00-15.00
Borgerservicecenter Esbjerg,
Rådhuset.
10.00-16.00 Frivillighuset
Vindrosen, Exnersgade 4.
10.00-16.00 Historisk samling 1940-45, Sydvestjyske
Museer, Torvegade 45.
10.00-16.00 Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade
47.
10.00-16.00 Esbjerg Kunst-

BIBLIOTEKER
07.00-17.00 og 14.00-17.00
(med personale) Kvaglund
Bibliotek, Kvaglund Centret.
07.00-21.00 og 14.00-17.00
(med personale) Sædding
Bibliotek, Sædding Centret.
07.00-22.00 og 10.0012.00 (med personale) Tjæreborg Bibliotek, Skolevej 44C.
08.00-21.00 Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19.
09.00-15.30 Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg, Niels
Bohrs Vej 8.
09.00-17.30 Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9.
12.00-16.00 Nordby Bibliotek
Midtbjergevej 2, Fanø.
14.00.16.00 Sønderho Biblio-

BOGBUSSEN
14.00-14.45 Hjerting, Bytoften.
15.00-15.45 Guldager, ved
børnehaven.
16.00-17.15 Tarp, ved fritidsklubben.
18.00-18.45 Bryndum, ved
forsamlingshuset.
19.00-20.00 Vester Nebel,
ved forsamlingshuset.
ARRANGEMENTER I DAG
10.00-12.00 Babysalmesang
og legestue, Zions Kirke,
Nygårdsvej 103.
11.00-13.00 Krabbejagt, kun
for børn, mødested: Fanø
Turistbureau, Skolevej 5-7.
14.00-17.30 Kirke-Cafeen "Ud
i det blå" Gjesing Kirke.
15.00 Eksamenskoncert,

BANKO/BINGO
18.00-22.00 Hollandsk
bingo. Bordtennis, Esbjerghus.
18.30-22.00 Hollandsk blå
felt joker bingo. Esbjerg Bingo
Klub, Skolegade 81.
19.00 Banko, B47’s Venner,
Bankohallen, Ravnevej 2.

