Hvor skal vi hen?
Siden 2012 har vi arbejdet med Bæredygtig Velfærd som pejlemærke for hele
organisationen. Vores mål med Bæredygtig Velfærd er at skabe en kommune,
hvor flere er sammen om opgaverne, og hvor pengene bliver brugt bedst
muligt. Det handler ikke kun om sorte tal på bundlinjen, men også om at skabe den bedste kommune at bo i.
Velfærd er noget vi skaber sammen! Det sker hver dag, når mennesker mødes
– på arbejdspladserne og i institutionerne, når vi har fri, og når vi ses i vores
lokalsamfund.
• For politikere og medarbejdere i kommunen betyder det, at
vi skal øve os i altid at tage udgangspunkt i borgeren.
• For borgerne betyder det, at de skal være mere med til at
bestemme – og til at gøre. De skal eje de gode ideer lokalt
og føre dem ud i livet.
Det handler kort sagt om, at skabe en velfærd, hvor flere bidrager og er fælles
om at løse udfordringerne, hvor politikere og medarbejdere i højere grad arbejder sammen med borgere, frivillige og lokale virksomheder om at finde de
bedste løsninger.
Det vi også kalder samskabelse!

Kerneopgaver og bevægelse for borgerne
Et af udgangspunkterne for at nå målet om Bæredygtig Velfærd er vores kerneopgaver. Til hver kerneopgave er der også beskrevet en bevægelse for
borgeren. Det er bevægelsen der er målet. Altså det, at der sker en positiv udvikling i borgerens liv, i mødet med kommunen. Det er det mål, der definerer,
hvor arbejdet skal begynde og føre hen.
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Kerneopgaverne er:
Fritid & Fællesskab	At man både kan bidrage til og deltage i fællesskabet og de fælles muligheder,
så man selv – og andre mennesker – har et godt liv.
Læring

At barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.

Beskæftigelse	At det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, sådan at det kan
klare sig selv økonomisk.
Social Omsorg	
At det enkelte menneske får den rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at
dette løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.
Dette fokus på kerneopgaver og den bevægelse det enkelte menneske skal opleve, stiller også nye
krav til os som ansatte.

Kompetenceudvikling – Læring i Dagtilbud

Læring i Dagtilbud har sat
fokus på udvikling af persona
lets kompetencer til at skabe
læringssituationer og læringsforløb for børn.

Alle ledere har været på uddannelse
diplommodulet ’Pædagogiske lære-processer’.
Der er gennemført ledelsessamtaler med fokus på
institutionens udvikling og lederens rolle – alle
pædagoger har gennemført et fagligt kursus om
læring, og mange af pædagogerne har gennemført
det samme diplommodul som lederne –
der er lavet aftaler mellem alle ledere og pædagoger
om, hvordan den nye viden kommer til udtryk i
den pædagogiske hverdag – der er
gennemført efteruddannelsesforløb
for pædagogmedhjælpere.

Alle medarbejdere i
Dagtilbud har således gennemført efteruddannelse, i forhold
til kerneopgaven Læring, og
den bevægelse der skal ske
med det enkelte barn.

Det har samtidig betydet, at der er blevet en helt naturlig
kultur for at snakke om læring for børn i dagtilbud. (Ansvar – dialog – udvikling)
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