Spor 3: Fysiske rammer, indretning, strukturer og klynger
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Opgaven (Hvad)

Mål

Metode (Hvordan)

Ansvarlig/udfører

Åbningstider

Fastlæggelse af åbningstider,
herunder om der skal være
weekend og aftenåbent

Dette er en bestyrelses afgørelse,
hvorfor vi afventer bestyrelsen og
den politiske beslutning herom. Når Bestyrelsen. Lone H.,
dette er sket tages punktet op igen Aksel og Lone B

At alle børn får en tryg flytning

Alle børn vil som minimum flytte
sammen med og komme i gruppe
med en ansat som de kender og er
trygge ved. Alle børn vil også
komme i gruppe med de nærmeste
kammerarter. Organiseringen og
planlægningen heraf vil ske til marts,
hvor vi kender de nuværende
børnegrupper og deres tilknyttede
personaler

Placering af børnene ved
flytning

Side 1

Organiseres i
nuværende instititution
i et samarbejde mellem
leder og pædagoger.
Herefter fordeler klyngekoordinatorergrupperne

Tidsforbrug Deadline Opfølgning

Gennemført

Januar

Kører
planmæssigt

Pris

Organisering af
børnegrupperne

Med udgangspunkt i børns
perspektiv og med muligheden for
at udnytte, at vi har specialiserede
pædagoger i en stor organisation,
arbejder vi ud fra princippet om
matrix-organisering. Vi indleder med
at finde vores arbejdsgrundlag i
læreplanen og børnemiljøet. (Se
ovenfor) Herefter samles viden og
inspiration i Svendborg modellen, og
der udarbejdes et oplæg til
Afklaring om fordelingen af
principper for organisering.
børnene, herunder om der er
Oplægget drøftes på et
faste klynger, kendte voksne og personalemøde. Herefter udvikles
den daglige organisering
den egentlige organisering

Afklaring af om aldersopdeling

Klyngekoordinatorerne
sammen med lederne.
Lederne udarbejder på
baggrund her af
endelige rammer for
organiseringen. Lone H
tager kontakt til Annette
Rissager

Ledelsen træffer beslutning herom,
på baggrund af principperne og
drøftelserne vedrørende
organiseringen af børnegrupperne Ledelsen

Side 2

Kører
mar-15 planmæssigt

Primo
marts
2015

Gennemført

Legeplads

Inventar

At sikre, at indretningen af
legepladsen understøtter
Bulderbys vision og læreplaner,
herunder børnemiljøerne

At sikre, at indearealerne
indrettes, så de understøtter
Bulderbys vision, læreplaner,
herunder børnemiljøerne

Udpegede
medarbejdere samler
inspiration og
udarbejder indstilling til
principper for indretning

Kører
planmæssigt.
Udbudsmaterial
e er under
Nov. udarbejdelse
marts
hos
Legeplads udbudsafdeling
en skal
en. Tager
stå klar
udgangspunkt i
ved
indretningsstrat
indflytnin egien fra VIA
g
projektet

Med udgangspunkt i børns
perspektiv og med muligheden for
at udnytte, at vi har både de nære
og trygge klynger og de store
udfordrende og udforskende
fællesarealer tager vi indledningsvis
udgangspunkt i vores
arbejdsgrundlag i læreplanen og
børnemiljøet - samt anbefalingerne
fra VIA projektet. Herefter tages
stilling til principper for indretning Indretningsstrategi
og hentes viden og inspiration fra
udarbejdes gennem VIA
videnspersoner på området
projektet.

Kører
planmæssigt.
Udbudsmaterialet er dannet
ud fra
indretningsstrategien.
Deadline for
miniudbud 1/2
15, hvorefter
leverandør
vælges. Det
vindende
indretningsforsl
ag danner
baggrund for en
mar-15 indkøbsplan

Med udgangspunkt i børns
perspektiv og med muligheden for
at udnytte, at vi har både de nære
og trygge gårdhaver og de store
udfordrende og udforskende
legearealer tager vi udgangspunkt i
vores indretningsstrategi fra VIA
projektet.

Side 3

Indkøb og indretning

Kostpolitik
Madordning

Udmøntning af kommunens
kostpolitik, så det understøtter
Bulderbys vision
Afklaring om madordning

Sikre aktiv afstemning

Indkøb sker på baggrund af
Indretningsstrategien og
indretningsforslaget fra miniudbudet Ledelsen
Udpeget
Der nedsættes en arbejdsgruppe,
medarbejdergruppe,
der udarbejder en konkret
samt endelig
kostpolitik, der understøtter i
godkendelse hos
Bulderbys vision
ledelsen
Afholdelse af valg
Drøftelse med forældrerådene, om
hvordan de kan sikre høj
stemmeprocent, samt underrette
Lederne i de 5
om mulighederne
Bulderbyinstitutioner

I tilfælde af tilvalgt madordning,
skal der ansættes personale og
organisering hertil.
Afventer afstemning
Evt. afklaring om madservice tilbud om mad med hjem
Afventer afstemning

Ordrer
afgives
1/4

1. juni
1/3 2015

feb-15

mar-15
mar-15

Side 4

Kører
planmæssigt

