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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 Børnehuset
Mariendal 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

Børnehuset Mariendal
Dagtilbud
Bøsbrovej 72, 8940 Randers SV

8915 9640
Mariendal@randers.dk
Karin Kjær

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 Børnehuset Mariendal, indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt på
central konto:

Personale
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter
Fast ejendom
Total

Budget 2017
5.121.290
769.510
320.520
6.211.320

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
Den vigtigste opgave for Børnehuset Mariendal er at skabe et børnehus, hvor der er trivsel, læring og
udvikling for børn, forældre og personalet. Børnehuset Mariendal skal være et udviklings og læringsrum,
som understøttes af vores pædagogiske grundlag. Den kontekst og de relationer, som børnene er en del af,
har stor betydning for deres individuelle udvikling, læring og trivsel, i forhold til at blive selvstændige
individer, som bliver i stand til at mestrer og tage hånd om eget liv. Omsorg, anerkendelse, fællesskab,
medbestemmelse, glæde, udfordringer og de pædagogiske læreplaner danner rammen for vores daglige
pædagogiske praksis.

3. Aftalemål
Sprog i dagtilbud
Mål
At det enkelte barn færdes i et udviklende
og lærerigt sprogmiljø.

At det enkelte barn bliver i stand til at
kommunikere og er sprogligt aktivt.

Indsats
Vi understøtter børnenes sproglige udvikling ved at kigge
på indretningen. Vi gør bogstaver synlige i institutionen i
alle grupper. Vi indretter institutionen, så der er adgang
til et bredt materialevalg for børnene. Vi bruger
legeskrivning og har systematik i vores valg af bøger, så
de er afstemt efter hvilket, hvilket læreplanstema vi
arbejder efter.
Vi understøtter børnenes sprog ved at implementere og
bruge de understøttende sprogstrategier i dagligdagen.
Vi anvender metoden ”læse leg” og læringsstigen i
dialogisk læsning.
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