2017 indsatsplan for
SFO Risbjerg
Forældretilfredshed

Indsatsplan vedr. tilfredshed med den pædagogiske indsats
Overskrift:
Hvad vil vi?
Styrke indsatsen og skabe synlighed omkring forebyggende
indsatser og tiltag ift. mobning, inklusion og trivsel.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Vi ønsker, at alle børn skal have en tryg og sjov hverdag i SFO
Risbjerg.

Sikre en god overgang, når børnene går fra skole til SFO.
Skabe synlighed ift. tilbud og aktiviteter for børnene.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

Udarbejde og formidle indsatsplan for inklusion og trivsel, særligt
med fokus på forebyggende tiltag.

Midtvejsevaluering i skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet og MEDudvalget.

Afholde børnemøder med fokus på konkret SFO-information.

Forældretilfredshedsundersøgelsen, evt. 2018

Udsende orienterende månedsbreve til forældrene.
Anvende den afsluttende understøttende undervisning, som
dialogbaseret overgang mellem skoledagen og tiden på SFO’en.

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem
Overskrift:
Hvad vil vi?
Styrke kendskabet mellem forældre og personale.
Styrke dialogen mellem skole/SFO og hjem.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
For at understøtte udviklingen af en kultur, hvor børn og forældre
oplever et positivt møde med SFO-personalet helt fra
morgenåbningen og frem til dagens afslutning.

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

Synliggøre, overfor børn og forældre, når der kommer nye
medarbejdere og studerende.

Midtvejsevaluering i skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet og MEDudvalget.

Indtænke SFO’en, herunder pædagogerne, som en fast bestanddel
af dagsordenen på forældremøderne i skolen.

Forældretilfredshedsundersøgelsen, evt. 2018

Indsatsplan vedr. tilfredshed med SFO’en fysiske rammer
Overskrift:
Hvad vil vi?
Skabe visuel tydelighed omkring lokaler og faciliteter.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
For at skabe en oplevelse af og bevidsthed om nærvær, tryghed og
kendskab.

Fokusere på udnyttelse af de lokaler og udendørs faciliteter, der er
til rådighed.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Markere lokaler o.lign. eksempelvis med tydelig skiltning.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Midtvejsevaluering i skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet og MEDudvalget.
Forældretilfredshedsundersøgelsen, evt. 2018

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen
Overskrift:
Hvad vil vi?
Styrke vores tilsyn med medarbejdertilfredsheden.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Skolebestyrelsen vil føre tilsyn med handleplan for
medarbejdertrivsel.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Når medarbejderne trives og er tilfredse, vil den positive stemning
forhåbentlig kunne mærkes i SFO´en.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Evaluering af handleplan og af kommende
medarbejdertrivselsundersøgelse.

