Tjærbyvejens Vuggestue
Aftalemål 2017
November 2016

1

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 Tjærbyvejens
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
Institutionstype
Adresse
Tlf.
E-mail
Leder

Tjærbyvejens Vuggestue
Dagtilbud
Tjærbyvej 47, 8930 Randers NØ

8915 9872
tjaerbyvuggestue@randers.dk
Anne Sønderskov Vintersbølle

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 Tjærbyvejens Vuggestue, indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt på
central konto:

Personale
Øvrige materiale og aktivitetsudgifter
Fast ejendom
Total

Budget 2017
3.898.660
420.480
208.410
4.527.550

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

Vores hovedopgave er at skabe rum og rammer for udvikling – herunder sproglig udvikling.
Vi har deltaget i Fremtidens Dagtilbud. De to år i forskningsprojektet har styrket vores erfaring og
viden om effekten af læring i små grupper. De mellemste og ældste børn indgår i den samme gruppe
mindst én gang om ugen. Hovedemnet varierer, men sproglig & kognitiv udvikling, krop &
bevægelse, natur og kreativ udfoldelse er bærende elementer og faglige begreber i alle
aktiviteter/projekter. Der er en pædagog tilknyttet gruppen. Denne har fokus på det enkelte barns
udbytte af de aktiviteter og udfordringer, børnene bliver præsenteret for. Aktiviteterne er planlagt
og findes i en mappe. Mappen indeholder bl.a. ideer til aktiviteter, relevante børnebøger, sange og
sanglege samt smittemodeller. Vi vil skabe sammenhæng på alle stuer og mulighed for at
tilrettelægge aktiviteter, der tager udgangspunkt i den enkelte gruppe. Den sproglige udvikling
omhandler både det talte såvel som det skrevne sprog.
Det er vores erfaring, at de små grupper har en høj kvalitet. Børnene faciliterer af de overskuelige
rammer, af jævnaldrende børn, af samme pædagog tilknyttet gruppen. Grupperne introduceres både
til det kendte, til gentagelser, men også til nyt, kreativt og inspirerende. De mindste børn er en
gruppe i sig selv. Indsatsen er fagligt velfunderet, men tager hensyn til det enkelte barns
individuelle behov, herunder soverutiner. Børnene bliver senere inkluderet i de mere strukturerede
grupper
Vores udviklingsmål er at styrke det enkelte barns mulighed for udvikling, at tage udgangspunkt i
det enkelte barns kompetencer og inddrage forældrene i en helhedsorienteret indsats.
Vi har særligt fokus på børn med særlige behov herunder de 2. sprogede børn. De kræver en særlig
indsats og særligt fokus. Børnene bliver inkluderet i grupperne på lige fod med de øvrige børn, men
har pædagogens særlige fokus og evt. særskilt støtte med en inkluderende tilgang som fokuspunkt.
Brugertilfredshedsundersøgelse 2016: Skulle denne vise et behov for en særligt opmærksomhed i
det pædagogiske arbejde, vil vi inddrage dette i aftalemålene.
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3. Aftalemål
Mål
Vi vil styrke den sproglige udvikling hos det
enkelte barn.

Vi vil inddrage forældrene i arbejdet med at
styrke sproget.

Vi vil styrke den sproglige udvikling hos
børn med særlige behov herunder de 2
sprogede børn.

Indsats
Det pædagogiske personale tilrettelægger og planlægger
pædagogiske aktiviteter, der henvender sig til den
enkelte gruppes alderstrin og udvikling. Indsatsen har til
formål at nedbringe antallet af børn med sproglige
vanskeligheder og styrke det enkeltes barns
kompetencer.
Vi vil inddrage forældrene i sprogarbejdet for at sikre en
helhedsorienteret indsats. Forældrene bliver jævnligt
vejledt i, hvordan de understøtter den sproglige udvikling
i hjemmet. Dette arbejde vil vi fortsætte. Vi opfordrer
bl.a. til samtale, at sætte ord på hverdagsting, at læse
bøger og vi introducerer forældrene til dialogisk læsning.
Vi sørger for særlig støtte til børn med særlige behov. Det
være sig en primær-pædagog eller ekstra støtte til barnet
i den lille gruppe. Målet er at inkludere barnet i
fællesskabet, at introducere barnet til det danske sprog
og styrke de sproglige kompetencer gennem struktureret
og pædagogfaglig indsats.
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