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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 2017, og aftalen er indgået mellem
Fritidshjemmet 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

Fritidshjemmet Glentevej
Fritidshjem
Glentevej 2
8915 9620
Glentevej.fritidshjem@randers.dk

Pia Bach

Lovgrundlag
Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven).
Økonomi
Tabel over indtægter og udgifter for Fritidshjemmet Glentevej (i kr.):
Budget 2017, 2017-priser
I alt
Personale
2.539.200
Materiale- og aktivitetsudgifter
123.700
Grunde og bygninger
221.700
Total
2.884.600
Tabellen viser budgettet for 2017. Budgettet består af posterne:
Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.

Hovedopgave og udviklingsmål
Vi som fritidshjem har en mulighed for at arbejde med den sociale læring i rammer som er anderledes fra
skolens. På Fritidshjemmet Glentevej har vi mange nationaliteter og kulturforskelle blandt både børn og
forældre, og for at sikre et godt fundament for videre færden i livet, er det netop vigtigt at udvikle den
sociale læring. Vi sætter fokus på måden vi omgås hinanden, og hvordan vi taler til hinanden for netop at
minimere misforståelser og konflikter både nu og senere i livet. Også hygiejnen finder vi væsentlig at
beskæftige os med, netop i forbindelse med den sociale læring. Endelig har vi valgt at inddrage ”fri for
mobberi”, da det vil skabe en rød tråd i overgangen børnehave – førskole – skole, og derved gøre disse skift
nemmere. Både Børnehaven Glentevej – som vi modtager en del førskole børn fra – og Nørrevangsskolen
har begge fokus på netop ”fri for mobberi”, og det virker naturligt at samarbejde om dette.
Den sociale læring har vi valgt også at inddrage forældrene i, da vi mener at en helhedsindsats vil give det
bedste resultat. Derfor er det vigtigt at have fokus på at udvikle et godt forældresamarbejde. Dette vil
yderligere give os en styrke når der skal samarbejdes omkring fravær af et barn i skolen/på fritidshjemmet

3. Aftalemål
Mål

Indsats
Vi arbejder overordnet med almen dannelse
Udvikling af social læring
- Omgangsformer/tone
- Hygiejne
- Fri for mobberi
Udvikling af forældresamarbejde
Vi arbejder overordnet med forældreinvolvering/ -ansvar
- Styrkelse af samarbejdet med
forældre/forældrebestyrelsen
- Samarbejde omkring udvikling af social læring
- Samarbejde mellem skole/fritidshjem/forældre i
forbindelse med fravær
Det anbefales at aftaleenhederne opstiller mindst 2 aftalemål og højest 5 aftalemål. Til hvert aftalemål kan
der tilknyttes flere indsatser.

