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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 KFUM’s
Institutioner 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

KFUM’s Institutioner
Børnehave, Fritidshjem og Ungdomsklub
Glarbjergvej 107 A

89159410
kfum@randers.dk
Susanne Skytte

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 KFUM’s Institutioner (i kr.):
Budget 2017, 2017-priser
I alt
Personale
4.936.800
Materiale- og aktivitetsudgifter
363.900
Grunde og bygninger
246.100
Total
5.546.800

Tabellen viser budgettet for 2017. Budgettet består af posterne:
Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.
Hovedopgave og udviklingsmål
Her kan de enkelte aftaleenheder skrive max én side om sin hovedopgave samt aftaleenhedens
udviklingsmål.

3. Aftalemål
Mål
Udvikling af social læring

Indsats
Vi arbejder overordnet med almen dannelse!
 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 afteleenhederne opstiller mindst 2 aftalemål og højest 5 aftalemål. Til hvert aftalemål kan
der tilknyttes flere indsatser.

