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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
Glentevej 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
Institutionstype
Adresse
Tlf.
E-mail
Leder

Børnehaven Glentevej
Dagtilbud
Glentevej 2, 8930 Randers NØ

8915 9755
Glentevej@randers.dk
Rikke Karlov Jørgensen (konstitueret)

Lovgrundlag
Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven).
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Økonomi
Tabel med budget til Børnehaven Glentevej, indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt på
central konto:

Personale
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter
Fast ejendom
Total

Budget 2017
3.655.800
121.000
205.610
3.982.410

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
Hovedopgaver og udviklings mål:
Vores hovedopgave er at skabe rum og rammer for udvikling – herunder sproglig udvikling.
Nyere forskning dokumentere at tidlig sprogudvikling har betydning for barnets forudsætninger for at klare
sig senere i livet, evnen til at lære. Sprogudviklingen har betydning for det læste, det skrevne og talte sprog,
og børns forudsætninger for læsning. Sprogtilegnelse er også vigtigt ift. Barnets personlige, kognitive og
sociale udvikling.
Vi har igennem det sidste år deltaget på Temadage ”sprog og kognition” Den inspiration og viden vi har
tilegnet os her, kommer klart i spil det næste år.
I dagligdagen arbejder vi med anerkendende pædagogik og vil bruger de understøttende sprogstrategier fra
”sprogpakken” som redskab til at støtte og udvikle barnet.
Vi arbejder på at styrke det enkelte barns kompetencer og tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.
Vi vil arbejde i store og små grupper.
Vi har et særligt fokus på de børn som har sproglige udfordringer.

3

3. Aftalemål
Mål
At barnet opleve glæden ved at bruge
sproget
At barnet udvikler sit ordforråd

At barnet får nogle gode redskaber til
hvordan man kan bruge sproget i sociale
sammenhænge med henblik på at fremme
trivsel, socialisering og inkluderende
fællesskaber.

Indsats
At udtrykke sig i ord og handling.
Vi vil bruge, fortælling, rim &remser, musik, sang og
rytme som pædagogisk redskab.
Vi vil bl.a. benytte dialogisk læsning som metode.
Børnene inddrages undervejs aktivt i genfortællingen og
samtale om bogens ord eller indhold. Det er en god måde
at udfordre og variere børnenes ordforråd.
Her vil vi bl.a. Arbejde med materialet ”fri for mobberi”

Arbejde med eksistensen af bogstaver og skriftsprog.
At udvikle nysgerrighed for det skrevne
sprog
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