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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 Randers
Børneasyl 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

Randers Børneasyl
Selvejende kombineret daginstitution
Rådmandsboulevard 44 8900 Randers C

8915 9260
boerneasylrds@randers.dk
Pia Krogh Jespersen

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 Randers Børneasyl, indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt på central
konto:
Budget 2017
3.841.140
539.760
273.280
4.654.180

Personale
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter
Fast ejendom
Total

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
Vi vil sætte fokus på sprogtilegnelse, for at sikre børnenes alsidige personlige udvikling. Vi ved at et
veludviklet sprog har indvirkning på deres kognitive og sociale udvikling samt styrker deres fremtidige læseog skrivefærdigheder. Dette vil styrke deres skolegang, øge muligheden for videreuddannelse og
formodentlig give dem et godt voksenliv.

3. Aftalemål
Mål

Indsats
”Vi lærer sprog i dagplejen og vuggestuen”

Vuggestuen: gennem tidlig indsats at øge
børnenes sprogforståelse og ordforråd, og
derved give dem et nuanceret sprogbrug.
Børnehaven: styrke kendskab til skriftsprog
og læsning.
Kendskab til andre sprog.
Forældreinddragelse i både vuggestue og
børnehave.

Adgang til papir og skriveredskaber
Synliggørelse af bøger for at øge børnenes interesse.
Synge på andre sprog.
Sikre at forældrene får den rigtige information og ved
hvad vi arbejder med og har fokus på.
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