KONTRAKTMÅL 2011

Tillæg til målet, "Inklusion af børn med særlige behov"

Køgevejens Ungdomsshus – Inklusion
Overskrift
- Hvad vil vi?

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

Måling
- Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?

·

Vi vil lave
aktiviteter,
der skaber
inklusion eller
følelsen af
inklusion
blandt
medlemmer
der har
særligt behov.



Vi mener at
aktiviteter,
fremmer sociale
kompetencer,
læring og
inkludering.








Gennem aktiviteter, som:
som skaber nye
venskaber

·

Vi vil efter hver aktivitet, se om der
er tegn på at medlemmet føler sig
inkluderet.

·
Pragtur.
Sommerkoloni.
3 Idrætsdage forår og 3
idrætsdage efterår.
·
Fællessamling/hverdagen.

Målingen er om der er skabt nye
relationer til de andre medlemmer og
pædagoger.

Efter sommerkoloni og
Prag tur vil vi lave et kort ·
interview med 5
medlemmer.
Hvad var godt og hvad
var dårligt og om
medlemmerne oplevede at
de var en del af
fællesskabet
Dette vil resultere i et
referat.

Resultaterne fra det observerede
gennemgås på to personalemøder, et i
april og et i august.
Den samlede evaluering af
resultatet lægges frem for
personale-gruppen, bestyrelsen og på
hjemmesiden

Formulering af mål – modtagelse af nye medlemmer 2011
Overskrift
- Hvad vil vi?

·

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

Vi vil få en gruppe af vores
Juniorklubmedlemmer til at
·
Fordi vi ved at der kommer ·
være mentorer for de nye
medlemmer der kommer 1. maj. flere medlemmer 1. maj.
·

Vi vil give børnene den
bedst mulige start på deres
fritidsklubliv, så de falder
godt til i klubben. Dette tiltag
kan være med til at fastholde
medlemmerne i klubber
·

·

Vi vil i foråret holde to
·
møder for
juniorklubmedlemmerne
medlemmer. De bliver tilbudt
at være med til at modtage de
nye medlemmer, med at falde
til.
Samtidigt vil vi dele
børnene op i små grupper, så
de får hver deres pædagog.
Dette giver mulighed for
nærvær og samtaler i et miljø
der skal være trygt og godt.
I slutningen af august, får
de nye medlemmer et
kvalitativt spørgeskema om
hvordan overgangen fra frit til
klub har været.

Måling
- Hvordan kan det
måles/vises, at målet nås?

Reslutaterne af
spørgeskemaet
indsamles og behandles.
·

Den samlede
evaluering af
resultatet lægges
frem for
personalegruppen,
bestyrelsen og på
hjemmesiden

Køgevejens Ungdomsshus – Inklusion af børn med særlige behov
Overskrift
- Hvad vil vi?

·

Vi vil have fokus på
barnets og den
unges sociale trivsel,
udvikling og læring.

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

·

Vi har mange
børn med særlige
behov.

·

Der er i
dagligdagen brug
for en forbyggende
indsats for ikke at
”tabe” disse børn.

·

Disse børn har
brug for ekstra
opmærksomhed til
at opbygge
venskaber og
relationer.

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

·

På
personalemøder vil
vi på baggrund af
vores værdier
udarbejde en
beskrivelse af, hvad
børn med særligt
behov er.

·

Udarbejde et
værdigrundlag som
giver baggrund for
arbejdet med
medlemmer der har
særligt behov.

·

Lave en
handleplan for
arbejdet med børn
der har særligt
behov.

Måling
- Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?

·

Værdigrundlag,
definitionsbeskrivelse og
handleplan vil forefindes på
institutionens hjemmeside den
15/9 2011.

