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1. Indledning
Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i
Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere 
udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for byrådet til 
at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende
enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge
mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og
medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt 
aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan 
derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/ 
underordnelsesforhold.

Børn og skoleudvalget indgår med hjælp fra forvaltningen aftaler med aftaleenhederne, for hvem 
aftalerne bliver grundlaget for den service, sagsbehandling eller udviklingsvirksomhed, de har 
ansvaret for at løse.

Denne aftale gælder fra januar 2017 til december 2018, og aftalen er indgået mellem Børnehaven 
Bredstrupsgade og Randers Byråd.

2. Aftaleenheden
I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, 
kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2017.

Kontaktinformation
Institution Børnehaven Bredstrupsgade
Institutionstype Dagtilbud
Adresse Bredstrupsgade 1, 8900 Randers 
Tlf. 8915 9400
E-mail Bredstrupsgade@randers.dk
Leder Charlotte Vognsen

 
 
Lovgrundlag
Aftaleenheden drives i henhold til Lov og dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 
(dagtilbudsloven).

mailto:Bredstrupsgade@randers.dk
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Økonomi
Tabel med budget til Børnehaven Bredstrupsgade, indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt 
på central konto:

Budget 2017
Personale 5.093.410
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 178.190
Fast ejendom 312.030
Total 5.583.630

Tabellen viser budgettet for 2017. Budgettet består af posterne personale, øvrige materiale og 
aktivitetsudgifter og fast ejendom. Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden 
opgjort.

Hovedopgave og udviklingsmål.

Et af fokuspunkterne i Vision 2021 er leg og læring i dagtilbuddene.
Derfor udgør arbejdet med sprog i dagtilbud den overordnede ramme for aftalemål for den kommende 
periode.
Begrundelsen for at vælge sprogarbejde som aftalemål er, at sprogudviklingen har betydning for det
læste, det skrevne og talte sprog, og børns forudsætninger for læsning.
Samtidig styrker sproget barnets personlige, kognitive og sociale udvikling og dermed evnen til at
Lære og udvikle relationer.

Randers Kommune har i 2016 arbejdet med en indsats omkring Sprog og kognition.
Indsatsen har haft fokus på rammer, organisering og pædagogiske tilgange, der forskningsmæssigt viser at 
vi kan understøtte tilegnelsen af børns ”sprog og kognition” i daginstitutionerne ved bevidst 
understøttende pædagogisk arbejde.

Af den grund giver det god mening, at aftalemålet for 2017 går under overskriften 
”Sprog i daginstitutioner”.
Målet med indsatsen er at nedbringe antallet af børn, som har sproglige udfordringer.
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3. Aftalemål

Mål Indsats
At der arbejdes systematisk med en sprog 
understøttende tilgang i dagligdagen.

-Vi vil arbejde systematisk med implementering af de 8 
sprogstrategier (udarbejdet af Justin Marcussen Brown).
-Vi vil udarbejde SMTTE modeller på specifikke 
sprogunderstøttende projekter, samt aktiviteter i 
dagligdagen.
- Koordinering og planlægning af daglige læsestunder på 
alle stuer.
-Vi vil dagligt oplyse forældrene om hvad vi har læst/eller 
er ved at læse.

At vores forældre bliver involveret i 
sprogarbejdet.

-Vi vil tilbyde hjemlån af bøger.
-Vi vil inddrage forældrene ved hjælp af: Oplysning om 
sprogarbejdets betydning for børns sprogtilegnelse og 
senere forudsætninger for læsning. Evt. i form af 
forældremøde med oplæg.
- Vi vil inddrage frivillige til ex. 
Oplæsning/historiefortælling med vores børn.

At øge medarbejdernes bevidsthed omkring 
alders differentieret sprogunderstøttende 
arbejde. 

-Vi vil arbejde systematisk med sprogunderstøttende 
aktiviteter efter alder og udviklingstrin.
- Vi vil gøre brug af feedback og vidensdeling på tværs af 
stuerne.

At der arbejdes med sprogunderstøttende 
arbejde i et inspirerende læringsmiljø inde 
og ude.

-Vi vil se på vores indretning og på om den, indbyder til et 
inspirerende læringsmiljø.
-Vi vil visualisere skriftsproget i inderummet.
-Vi vil skabe mulighed for at arbejde med skriftsproget i 
uderummet.


