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Britta med i Unicefs bestyrelse

Mange har afleveret deres våben

NAVNENYT Britta Martinsen er på Unicef Danmarks årsmøde
blevet valgt til bestyrelsen som repræsentant for Unicef Danmarks lokalafdeling i Esbjerg, hvor hun har været næstformand
siden 2003. Britta Martinsen er til daglig Social- og Tilbudschef i
Esbjerg Kommune og har gennem årene varetaget en lang række
af forenings- og tillidshverv.

FRIT LEJDE Den 1. juli udløb politiets “Frit Lejde aktion,” hvor borgere kunne aflevere ulovlige luftgeværer (over 4.5 mm), rifler,
pistoler, revolvere, sprængstoffer, blankvåben eller ammunition.
Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var der indtil i sidste uge afleveret cirka 900 våben. Derudover er der afleveret sprængstoffer,
granater og titusindevis af stykker ammunition.

Pædagogik anno 2013: iPads til alle
Alle kommunale børninstitutioner har fået
iPads. Tarphagevej er blandt pionererne
Tekst og foto: Louise Ritter

IPADS De er trækplastre helt
på højde med Disneysnolderet
fredag aften. Frida, Lucas og en
håndfuld venner i Tarphagevej
Børnehave er der med det samme, da pædagog Mona Lorentzen kommer ud på legepladsen med en iPad i hver hånd.
Denne gang ganske vist blot til
ære for avisens fotograf, men
iPadsene er - også i hverdagen
- højt oppe på listen over børnenes favoritlegetøj.
De bruges til alt fra kamera
over vendespil til børneskrivning. De firkantede tablets rykkede ind i børnehaven på Tarphagevej allerede for et års tid
siden, da børnehaven blev pioner ud i et særligt elektronisk
meddelelsessystem mellem
hjem og institution, men i særdeles også i digital dokumentation af børnenes hverdag.
For ganske nylig blev iPads

I samme sekund som pædagog Mona Lorentzen kommer
ud på legepladsen med iPads
i hånden, flokkes børnene i
Tarphagevej Børnehave om
hende. De firkantede tablets
bruger børnene blandt andet til
at spille vendespil på med billeder fra naturen, som de selv
har taget.
I øjeblikket har institutionen
fire iPads og nogle iPods til
rådighed. De bruges også til at
lære børnene bogstaver, så de
bliver gjort skoleklare.

obligatorisk indhold på hylderne i alle Esbjerg Kommunes
institutioner og dagplejer, og
her kan man nu lade sig inspirere af Tarphagevejs succes.
“Børnene elsker iPadsene.
Indimellem er det nærmest et
spørgsmål om, at vi skal bremse dem lidt, men de er gode til
mange ting. For eksempel kan
vi bruge dem til at slå ting op
på og så vise børnene,” siger
Mona Lorentzen og nævner en
snak om sæler, hvor iPadden
blev brugt til at give børnene
en visuel forklaring på noget,
der måske ellers kan være
svært at forstå, når man er fire
år gammel.

Også et arbejdsredskab
Udover leg er det mest digital
dokumentation af børnenes
hverdag, som Børnehaven på
Tarphagevej har eksperimenteret med.

“De fik spørgsmålet: Hvad
kan jeg godt lide i min børnehave?, og fik de en iPad i hånden en hel dag, hvor de hver
især tog billeder,” siger leder

Gudrun Løkke, om opgaven
der siden blev til en udstilling
i Sædding Centret.
Ikke bare børnene har
god brug af det elektroniske

legetøj.
“Før skulle vi klippe, klistre og skrive lange forklaringer, når vi skulle dokumentere, hvad børnene havde lavet.

ligt møder kunder og kollegaer med et smil. I 2012 blev Kirsten kåret som årets medarbejder i filialnettet i Danmark. Privat bor Kirsten i Esbjerg Ø.

er fra donationer ved virksomhedens 40 års jubilæum, og de
blev fordelt med 30.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse,
30.000 kroner til Hospitalsklovnene ved Sydvestjysk Sygehus samt 30.000 kroner til virksomhedens personalekasse.

Nu kan Dagtilbud gå ind på
vores hjemmeside og se det. Så
det letter dokumentationensarbejdet meget, og forældrene er også glade for det. Det
giver dem et helt andet indblik i deres børns hverdag. Det
at børnene tager billeder har
også åbnet vores øjne for nogle
ting. Fra at se ting i institutionen i voksenhøjde har vi pludselig set tingene i børnehøjde,
siger Gudrun Løkke.”

HAR DU HØRT AT...
...DANSK ForsikringsAgentur Esbjerg har vokseværk? 1.
oktober 2011 startede Anders
Thomsen forsikringsagenturet
i Esbjerg, og i dag er der otte
ansatte, mens man forventer at
ansætte yderligere seks i løbet
af i år. Af samme grund flyttet
man 1. august i nyt kontor på
Malervej 1 i Sædding.

at køre bryggeriet videre, da
de begge arbejder fuldtid ved
siden af.

år fik man et underskud på
166.000 kroner, så der er stor
glæde over årets resultat.

...ESBJERG kommunes skolechef, Preben Jensen, i sidste uge
takkede af efter 43 års ansættelse ved kommunen? Det skete ved en uformel reception i
Rådhusets atriumgård.

...NICOLAJ Bjørn Andersen fra
Bramming er blevet udtaget til
juniorlandsholdet i skydning?

...YIT på Energivej i Esbjerg
nu skifter navn? YIT, der er en
af Danmarks førende teknikentreprenør-, installations- og
servicevirksomheder, bliver
fremover til Caverion, der er
blandt de bedste samarbejdspartnere, når det handler om
at få bygninger til at fungere
økonomisk forsvarligt i hele
deres levetid.

...ØSTERGAARD Entreprise er rykket i nyt domicil på
Tarp Byvej 153? Det sker, da
de hidtidige rammer er blevet
for små for firmaet, der har 40
medarbejdere.

...FOLKENE bag Esbjergs eneste bryggeri, Esebryg, er på
udkig efter nogle til at overtage og udvikle virksomheden?
Det skyldes, at Per Wriedt og
Peter Bertelsen, der i dag driver det, ikke har overskud til

...LOKALE fiskere mandag satte 50.000 ål ud i Ribe Å-systemet? Det skete som led i fiskeplejen af den truede europæiske ål, skriver JydskeVestkysten. I hele Danmark udsættes
der 1.499.500 ål.
...EN halv million kroner i
overskud kan de tre sportsklubber bag Tulipanfesten
i Ribe glæde sig over? Sidste

Borgergade 38, 2., 6700 Esbjerg

...NÅR du køber ind i SuperBrugsen Strandbyplads, skal
du ikke bare tage stilling til,
hvilke varer der skal i vognen?
Du skal også tage stilling til tre
forskellige, lokale projekter og
støtte det, du synes bedst om.
Ikke med dine egne penge,
men med den donationsmønt,
du får hver gang du handler.
...SEMCO Maritime i Esbjerg
har doneret 30.000 kroner til
Ønskefonden?
...DEN 6. juli kan salgsassistent Kirsten Nielsen fejre et
flot jubilæum i Post Danmark?
Hun har nemlig været ansat
i 25 år. Kirsten har alle årene
været ansat på posthuset på
Torvet i Esbjerg, hvor hun dag-
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...DER vil i dagene 4.- 7. juli
være 23.500 landsstævnedeltagere plus en masse tilskuere, der også kommer til byen?
Derfor opfordrer Landsstævnet og Esbjerg City alle borgere og virksomheder i Esbjerg til
at hejse Dannebrog dagligt fra
onsdag den 3. juli til og med
søndag den 7. juli. Det vil være
med til at sætte prikken over
i’et for gæsterne, der kommer
til Danmarks største idrætsbegivenhed og folkefest.
...IGEN i år holder Spangsbjerg Fodboldskole på banerne ved Gjesing Skole? Det sker i
denne uge, og der er ny rekord
med 150 deltagere fra 8-15 år.
...LYNDDAHL Plast fra Ribe forleden uddelte hele 90.000 kroner til gode formål? Pengene

...BILLETSALGET til Kaj Lykke
Fest går forrygende? Man har
således allerede solgt tre gange så mange billetter til fest og
fællesspisning som sidste år,
skriver JydskeVestkysten.
...PÅ EUC Vest er det første
hold på den tre-årige AspITuddannelse netop blevet færdige - se vedhæftede artikel
og fotos. Uddannelsen er for
unge med Aspergers Syndrom
og har vist sig at være en kæmpe succes.
...DER er adskillige lokale
dyr med på Danmarks største
dyreudstilling, når Landsskuet i Herning afvikles torsdaglørdag? Bl.a. deltager Højager

Holstein i Hjerting med 17
sort- og rødbrogede malkekøer. Blandt de røde køer er Søren
Holger Hansen fra Gjerndrup
ved Brørup med, mens Ravninggård har bestilt ti pladser i udstillingen af jerseykøer. Blandt kødkvæget deltager
Søren Hedegaard Jensen fra
Ansager og Bøgely Limousine
med hver seks Limousine-dyr,
mens Ann Kristina Pedersen
fra Henne leverer flest lokale
heste i form af to Palomino og
en enkelt Dansk Varmblod. I
staldene med får, geder, kaniner og fjerkræ er Esbjerg-egnen
godt repræsenteret i fåreudstillingen. Mogens Ladefoged
fra Tistrup udstiller 15 får, Ron
og Martine Bon fra Janderup
har ti med, og Lars Linding fra
Ribe stiller med syv får.
...JESPER Dalsgaard Christensen modtog forleden elinstallatørpris fra Tekniq Installatørernes Organisation. Jesper
Dalsgaard Christensen kommer oprindeligt fra Esbjerg.
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