LEDER OPMÆRKSOMHEDS SAMTALE - SAMMENSKRIVNING
Ting som ønskes at vi forsætte med.
1. Tryg og tillidsfulde atmosfære. Der er styre på ting. Tillid uden kontrol. Frihed under
ansvar. Taler ligeværdigt med medarbejderne.
2. At vi er åbne venlige og lydhør.
a. At vi tage seriøst på de ting medarbejderne kommer med.
b. Man bliver hørt.
c. Åben dialog.
3. At vi ønske KH de bedste både fysisk, psykisk og åndeligt.
a. Udvikling fremad orienteret.
b. Fokus på APV.
4. Modernisering af hus og lokaler.
5. Fokus på Steiner, bæredygtighed og ikke mindst vores værdigrundlag.
6. Fokus på udvikling af pædagogiske værktøjer. Kurser, uddannelse.
7. Fokus på at bruger de kompetencer medarbejderne har.
8. Samtaler/møder med kontaktpædagogerne.
9. Deltagelse i møderne omkring børnene (skole, sagsbehandler, forældre)
10. Godt struktur/ledelse af personalemøde.
11. Bevare kontakten til beboerne/være sammen.
Ting som kunne gøres bedre.
1. Kommunikation.
a. Hvad med kalenderen?
b. Daglig ændring i vagtplanen.
c. Vagtplanen to måneder frem.
d. Følvagter, aftaler, opfølgning.
e. Kørselsændringer og ændringer i besøg ved forældre.
f. Sygdom og raskmelding.
g. Mellem morgen, eftermiddag og nat.
h. Oplysning af hvad der sker i huset.
i. Oplysning om hvornår vi er i huset.
j. Oplysning om hvordan vi opdele vores ansvarsområder.
k. Klar information om fremtidsplaner.
l. Julefest datoen.
m. Mindre lister omkring i huset.
2. Et masterplan ved brug af
a. Danjournal
b. Dokumentation (plus opfølgning på dette)
3. Pædagogik
a. Holder fast i fælles fodslag
b. Opfølgning af nye tiltag til vores møder. Enlige godkendelse.
4. Grundstressen, ingen ro til de unge, ingen genkendelighed for tiden.

5.
6.
7.
8.

Stedfortræder - relevant pæd. uddannelse
Flere ”pædagog timer” (tilsyns anbefaling)
En ekstra praktiske hjælp om eftermiddag. (Opfølgning af punkter fra APV)
Mere i løn.

Ting som vi helst skal holder op med.
1.
2.
3.
4.

Med at ikke give besked om besøgende når ungerne er hjemme.
At have for mange bolde/projekter i gang på en gang. Det giver uro.
At vi ikke glemmer ”venlighed som fremgangsmåde”
At spise osten uden at fortælle Sofia.

