Kære Alle
Vi er nu klar til at give den første fælles information om arbejdet med processerne frem mod indflytningen på
Stokrosevej.
Ledergruppen, Lone Holm Jensen, Aksel Borggaard Andersen og Lone Stoffer Bekker var i sidste uge på
internat i Skive, hvor vi arbejde målrettet på vores fælles vision for vores nye børnehus på Stokrosevej, navn
til huset og opstarten på en tids- og handleplan for processerne frem mod indflytningen den 1. august 2015.
Under arbejdet med tids- og handleplanen identificerede vi 7 spor - med tilhørende opgaver:
Spor 1:

Stokrosevej: Hvad er det unikke ved Stokrosevej - Vores vision?

Spor 2:

Pædagogiske metoder

Spor 3:

Fysiske ramme, indretning, strukturer og klynger

Spor 4:

Personale

Spor 5:

Organisation

Spor 6:

Flytning, administration, kontrakter

Spor 7:

Forældresamarbejde

Hvert spor indeholder en lang række opgaver, som alle er indarbejdet i sporets handleplan med:
Opgaven
Målet med opgaven
Metode for gennemførelse af opgaven
Hvem er ansvarlig/skal bidrage til opgavens udførelse
Estimeret tidsforbrug til opgaven
Deadline
På internatet nåede vi at udarbejde tids- og handleplan for de første 4 spor, og vi forventer at kunne have de
sidste 3 spor bearbejdet i løbet af de næste 3 uger.
Det er vigtigt for os at gøre klart, at en tids- og handleplan er under udvikling helt frem til indsatserne i planen
er gennemført. Vi vil støde på nye uforudsete opgaver undervejs, som skal indarbejdes. Vi vil opdage, at
nogle af opgaverne løser sig af andre veje osv. Derfor vil vi også opfordre jer til at komme med input til
forbedringer og ting, vi har overset.
Den foreløbige tids- og handleplan finder du i vedhæftede fil.

På internatet arbejde vi med navn og vision for institutionen:

Bulderby
mulighedernes landsby
Fælleskabet med plads til både det nære og trygge og det udfordrende og udforskende
- Altid set ud fra et børneperspektiv!

Det centrale i vores vision er børneperspektivet. Vi vil - i vores beslutninger, prioriteringer, organisering,
daglige arbejdstilrettelæggelse mv. - altid tage udgangpunkt i børneperspektivet. Vi vil skabe et børnehus,
der sikrer, at alle børn kan indgå i meningsfulde skabende fælleskaber.
Des mere vi så på tegningerne af huset, des mere synes vi, at huset ligner en lille landsby med 5 - 6 huse.
Børneperspektiv, lille landsby, fællesskab, plads til både nærhed og udfordring - med de ord faldt tanken helt
naturligt på Astrid Lindgren, der om nogen mestrede børneperspektivet og Bulderby, der er en lille landsby,
der byder på tryghed og nærhed, men samtidig giver børnene mulighed for og frihed til at udforske verden og
udfordre sig selv.
Vi glæder os til at drøfte visionen med jer den 22. september, hvor vi sammen vil arbejde videre med
begrebsafklaring af visionen og dens betydning for vores videre arbejde.
Vi glæder os også til navnefesten den 23. september.
Vi glæder os i det hele taget til den spændende fælles rejse, som alle vi fra Bulderby nu begiver os ud på, og
som I kan læse mere om i tids- og handleplanen.
Vi vil bestræbe os på at holde et højt informationsniveau undervejs i processen. Der vil løbende blive lagt
informationer ud på Børnenettet - både til medarbejdere og forældre. Vi arbejder samtidig på at få oprettet en
intranetside for medarbejderne i Bulderby, hvor I altid kan finde opdaterede information. Der vil ligeledes
blive oprettet en hjemmeside for Bulderby, hvor alle andre interessenter kan finde relevant information.

De bedste hilsner
Lone, Aksel og Lone

