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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 Kristrup 
Vuggestue 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 Kristrup Vuggestue
Institutionstype Dagtilbud
Adresse Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ
Tlf. 8915 9520
½ Kristrupvuggestue@randers.dk
Leder Kirsten Thorup

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

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

Budget 2017
Personale 5.170.950
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 558.740
Total 5.729.690

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

Hovedopgave og udviklingsmål
Udvikling af et nuanceret sprog er vigtigt for barnets kommunikation med omverdenen. Et alsidigt 
sprog er vejen til at lære sig selv og verden at kende. Det er gennem sprog at det kan udtrykke 
behov og mening og møde omverdenens forståelse. Gode sproglige kompetencer er nødvendige 
for alsidig personlig udvikling.  

Kristrup Vuggestue deltager i det nationale forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i vuggestue og 
dagpleje” sammen med andre institutioner og dagpleje i Randers Kommune. Dette projekt er en 
målrettet indsats, der skal styrke barnets sprog og ihærdighed. 

Sprog: ordforråd, sprogbrug. 

Ihærdighed: Vedvarende opmærksomhed, følelsesmæssig regulering, behovsudsættelse og 
hukommelse. 

Med udgangspunkt i dette projekt vil vi 2017 (og 2016) arbejde systematisk med det koncept, der 
her er givet.  Dette projekt vil naturligvis evalueres centralt i forskningsprojektet, men vi vil i 2018 
med udgangspunkt i vores egen evaluering bruge de værktøjer og metoder, der har givet gode 
erfaringer i vores arbejde med børnenes sprogudvikling. Indsatsen i 09.2016 – 03.2017 er basis 
indsats, hvor sidste periode i 2017 bygger på en indsats, hvor forældrene er inddraget. Denne 
indsats kender vi ikke endnu.

I projektet som er godt i gang har vi mange mål og indsatser forbundet med disse mål. Her i 
aftalemålene har vi valgt enkelte ud:
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3. Aftalemål
Mål Indsats

- At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, 
begivenheder og handlinger. 

- Målord: Vi bruger målord, som gentages og 
udvides. Vi bruger projektets billedmateriale 
og vores eget materiale (konkrete ting - f.eks. 
brandbil, mønstrede puder mm) og 
planlægger aktiviteter hvor disse ord indgår, 
og hvor der er kvalitet i samvær og samtale.

- Fastholde opmærksomhed og 
hukommelse: Vi understøtter 
børnenes evne til at fastholde 
opmærksomhed og hukommelse. 

- Samling: Vi har dagligt samling, hvor der er 
fokus på at kunne fastholde 
opmærksomheden på det vi er sammen om. 
Omfanget af denne aktivitet er naturligvis 
afhængig af alder og modenhed. Derudover 
er der fokus på hvem der er tilstede og hvem 
der mangler. 


