Indsatsplan for SFO Gungehus2
Forældretilfredshed 2018
Indsatsplan vedr. tilfredshed den pædagogiske indsats
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Vi vil skabe en lille klub til 50 børn, der både
kan rumme de almindelige klubbørn, og
samtidig de børn der af forskellige årsager
ikke trives.
En lille ”klub” hvor nærvær og relationer er
de bærende elementer.
En klub med et socialt inkluderende fællesskab, hvor alle børn tilbydes muligheder for
deltagelse, uanset forudsætninger.
En klub med egne lokaler i et fælleshus med
3. klasse børn.
Have klub på 50 indskrevne børn, hvor der er
tilknyttet to faste medarbejdere.

Forældretilfredsheden i klubben er alt for lav.
Det skyldes først og fremmest, at klubben
har været igennem en strukturel og
personalemæssig omstrukturering.
Huset hvor klubben befinder sig i lige nu,
rummer nu også 3. klasses børnene, da der
ikke er fysisk plads til dem på skolens
matrikel, og fordi afdeling Rosenhøj er
lukket.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

De to fast tilknyttede medarbejder i klubben,
skal igangsætte aktiviteter, ture med mere
med klubbens medlemmer der er med til at
styrke det sociale samvær mellem børnene,
og sikre at alle børnene i klubben trives og
føler sig som et medlem i klubben.
Der laves månedsplaner, og pædagogiske
beskrivelser af de tiltag der vil blive igangsat.
Der laves børnesamtaler to gange årligt, for
at måle på børnenes oplevelser af det sociale
klima i klubben, og om han/hun er inkluderet
i klubben fællesskaber.

Har vi gennemført de besluttede aktiviteter,
og ture, og har børnene deltager i
aktiviteterne/turene (hvorfor/hvorfor ikke)
Har de to fast tilknyttede medarbejdere
skabt relationer til alle børnene i klubben.
Har der været afholdt to årlige børnesamtaler. Viser resultatet af disse samtaler, at
der er et godt socialt klima i klubben, og
føler alle børnene at de er inkluderet i det
sociale fællesskab i klubben.

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO2 og hjem
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Forældresamarbejdet mellem SFO og hjem
skal styrkes.

Forældresamarbejdet er vigtigt for børnenes
trivsel og læring.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Klar og tydelig information, dialog og
kommunikation mellem SFO og hjem.
Der skal være et månedligt fastlagt cafe
arrangement med forældrene.
Der afholdes statussamtaler med forældrene
og børn en gang årligt.
Der iværksættes minimum fire årlige
forældre/børn arrangementer

Får forældrene den information der er
nødvendig, og er der en god dialog mellem
SFO og forældre. Spørgeskema om dette til
forældrene en gang årligt.
Har vi afholdt månedlige cafe
arrangementer, og har der været et godt
fremmøde (minimum 50%)
Har der været afholdt statussamtaler, viser
de en tilfredshed hos forældrene.
Har der været afholdt fire årlige
forældre/børn arrangementer.
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Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Forbedre de fysiske rammer indendørs og
udendørs i Gungehuset.

De fysiske rammer i ”huset” er ikke
tilfredsstillende. Det er en bygning der er
forsømt både indendørs og udendørs.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Gungehusets udendørs rammer skal
forbedres og indrettes til de nuværende
brugere (3. klasser og klubbørn)

At de udendørs rammer er blevet forbedret.

Det er Boligselskabet Lejerbo der ejer
bygningen.
Der vil derfor blive holdt et møde med
Boligselskabet Lejerbo omkring deres
vedligeholdelses forpligtelser

At der har været afholdt et møde, mellem
SFO, Hvidovre Kommune og Boligselskabet
Lejerbo, og at dette møde udmunder i aftale
omkring vedligeholdelse af bygningen.

Tilbygningen færdiggøres i Gungehuset

Er tilbygningen blevet færddigjort.

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøglesen
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Forbedre tilfreds/meget tilfreds på alle de
parameter vi har indflydelse på da de er alt
for dårlige.

Fordi vi skal have vendt historien om
klubben til noget mere positivt, og få flere
børn til at gå i vores klub.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Ved at profilere klubben ud fra de beskrevne
mål.

Er det lykkedes at profilere klubben, så der
er indskrevet 50 børn i klubben, og er det
lykkedes at ”holde” på disse børn.
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