I forbindelse med gennemgangen af vores brugertilfredsheds undersøgelse 2013 har vi på
bestyrelsesmødet den 6 maj 2014, lavet en handle plan på følgende punkter:

Kommunikation: manglende information om hvad der er lavet i løbet af dagen, samt information omkring hvilke
lærerplanstemaer vi arbejder med.
Tiltag:





Opsætning af info seddel med lærerplanstemaer dagligt på tavlen ved stuen
Opsætning af 2/3 måneders oversigt over vores temaer (blå stue)
Flere informationer og billeder sendt ud på børnehave intra
Midtvejs samtaler inden overgangen til gul stue

Personalets faglige niveau: synliggørelse af personalets faglige niveau
Kurser:
 2014 – innovations pædagog Kristina Mygind hav været og observere i institutionen og afholdt kursus aften
for alle.
 2013 – 2014 Martha, Helene, Vibeke, Gitte på kursus i forbindelse med SPELL
 2013 – 2014 Rikke på it kursus, uddannelse til it inspirator for institutionen. 8 dags kursus med opgave
aflevering og fremlæggelse
 Pædagogisk lørdag med emnet: Børn med særlige behov
 2013‐ Britt og Rikke på 2 dags it kursus
 2010 – 2012 LP kursus for alle, møder 4 gange om året med E‐learnings opgave. Afleveringer mellem
kursusgangene
 2012 aften kursus for alle i understøttende sprogstrategier
 2012 førstehjælp for alle
 2011 3 dags kursus for hele personalegruppen i narrativ kommunikation
 2011 Vibeke på kursus til uddannelse som sundheds ambassadør
 2011 Gitte og Rikke 3 dags kursus i Anerkendende pædagogik
 2011 pædagogisk weekend for alle i sang, musik og bevægelse
 2010 Gitte og Rikke på 5 dags hygiejne kursus
 2010 aften kursus for alle i dialogisk læsning.
 2009 2 dags kursus for alle i Trin for Trin
 2008 3 dages kursus i børnemiljøvurdering, Britt.
Uddybende info omkring indholdet i kurserne kan læses i virksomhedsplanen
Indeklima: lugt gener fra badeværelset på blå stue.
Tiltag:





Udskiftning af ventilator
Udluftning efter skift af ble med ”stort” indhold
Udluftning dagligt mellem 12 & 14
Tømning af blespand dagligt kl 12 og kl 16

