Til forældregruppen i Bøgehøjen

Orientering om udviklingsplan for Bøgehøjen

Børneområdet

Børnehusets ledelse har udarbejdet og igangsat en udviklingsplan for
Bøgehøjen. Arbejdet sættes i gang fordi sygefraværet i børnehuset har
været højt i en længere periode samt at I som forældre har vurderet
kvaliteten af Bøgehøjens pædagogiske arbejdet lavere end i de øvrige
børnehuse i områdeinstitutionen.
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Udviklingsplanens mål er at kunne tilbyde jeres børn, og jer, et
pædagogisk højkvalitetstilbud hvor den pædagogiske praksis tager
afsæt i den nyeste forskningsbasserede viden inden for området.
Et bærende element i processen er at I som forældre bliver inddraget i
den kommende proces. Bøgebakkens bestyrelse og Bøgehøjens
forældreråd vil være de centrale aktører i denne proces. Hvis I som
forældre har ønsker til planen så sig det videre til bestyrelses- eller
forældreråds repræsentanterne.
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Bøgehøjens personale er ligeledes inddraget i processen og vil
undervejs i forløbet have mulighed for at kvalificere og justere på
udviklingsplanens indholdselementer.
Første punkt i planen er personalets formulering af hvad der er
omdrejningspunktet for Bøgehøjen. En definering af hvad børnehusets
kerneopgave er – og hvordan personalets kompetencer bedst bliver
bragt i spil for at løse kerneopgaven.
Det er med afsæt i den formulerede kerneopgave at personalet skal
drøfte og beslutte opbygningen af dagens og ugens pædagogiske
praksis i vuggestue- og børnehaveafdelingen.
I processen vil børnehuset blive understøttet af konsulenter bl.a. til at
understøtte de fælles dialogprocesser, samt til at kunne give personalet
konkret vejledning. En vejledning der tager afsæt i omsætningen af
fælles beslutninger til pædagogisk praksis for stuernes børn.
Det har været et forældreønske at der udarbejdes en prioriteret plan for
bemandingen i perioder med færre personaler. Dette arbejde griber vi
også fat i nu og et udkast til disse principper vil blive drøftet i
forældrerådet.
I denne forandringsproces, som udviklingsplanen igangsætter, er
informationen yderst vigtigt. Behovet for information kan variere fra
forældre til forældre. Derfor drøfter vi med forældrerådet hvilken type at

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

information som I som forældre ønsker samt hvor ofte forældrerådet skal
mødes i den næste periode.
Udviklingsplans aktiviteter
I uge 8 blev udviklingsplanen igangsat. Her følger en overblik over de
første aktiviteter:
Bøgebakkens forældrebestyrelse orienteres om igangsættelsen af
udviklingsplanen på de ordinære bestyrelsesmøder. Personalet
orienteres om igangsættelsen af udviklingen af udviklingsplanen og
baggrunden for igangsættelsen.
I uge 9 holdes der et opfølgende personalemøde hvor personalet har
mulighed for at kvalificere indholdselementerne i udviklingsplanen.
Forældrerådet mødes og bliver orienteret om udviklingsplanen – og de
skal herudover drøfte børnehavens struktur.
I uge 10 mødes forældrerådet igen og genoptager drøftelserne om
børnehavens struktur samt behovet for information i
udviklingsprocessen.
I uge 12 afholdes der personalemøde med afsæt i udviklingsplanen
indholdselementer (der træffes beslutning om i uge 9).
Kommentarer, input og ønsker til den kommende proces
Det er vigtigt at alle omkring børnehusets børn (Det vil blandt andet sige
forældre, personale, ledelse og samarbejdspartnere) kvalificerer den
kommende proces.
Vi efterlyser derfor input fra jer! Kom med kommentarer, input og ønsker
til forældrerådet eller til Helle (Vuggestuen), Tue (Børnehaven), Hanne
eller mig. Hvis du har sagt det før – så sig det gerne igen.
Vi vil skrive jeres kommentarer, input og ønsker ned – og i samarbejde
med forældrerådet samle op på jeres henvendelser.
Venlig hilsen
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