Forventninger til pædagogerne på SFO Herstedvester
Ny uddannet/-ansat

Efter 1 år - udover det øvrigt beskrevet

Efter 2 år - udover det øvrigt beskrevet

Pædagogisk:

Pædagogisk:

Pædagogisk:

-

-

-

kunne varetage ansvaret for
indretning af de fysiske rammer
- kunne handle i.f.t. institutionens
målsætning og værdigrundlag, mål
og ramme planer.
- kunne opfange signaler fra børn ud
fra faglig viden
- kunne planlægge diverse aktiviteter
og udviklingsforløb
- kunne lære børn at være deres egen
konfliktløsere, kunne udvise og tage
ansvar
- kunne stimulere og udvikle
leg/sociale relationer/fysisk
udvikling hos det enkelte barn
- være medopdrager i.f.t. normer, etik
og moral
- bibringe børnene almen dannelse
- mestre en børnegruppe
Forældre:
-

kunne informere generelt, fortælle
og beskrive dagligdags episoder
kunne respektere forældrene

-

udvise handlekraft i akutte
situationer/ arbejde selvstændigt
lave mål og gennemføre
udviklingssamarbejde på tværs af
afdelingerne
guide nyt personale
udarbejde underretninger og
udviklingsbeskrivelser
håndtere specialpædagogiske
problemstillinger
varetage opgaver i.f.t. børn med
særlige behov
tage fagligt ansvar for institutionens
udvikling

-

mestre situationer med flere faglige
partnere
udvise overblik i.f.t. institutionens
virkelighed
formidle viden
være medansvarlig for udarbejdelse
af mål og rammeplaner
vide hvordan man holder sig faglig,
politisk og juridisk orienteret
udarbejde handleplaner i.f.t. børn
med særlige behov
være praktikvejleder
arbejde målrettet efter planlagte
fælles mål,
organisere, planlægge, handle,
fastholde og evaluere beslutninger

Forældre:

Forældre:

-

-

kunne vejlede og rådgive forældre
have kendskab til andre
samarbejdspartnere og kunne

-

mestre den vanskelige
forældresamtale
kunne planlægge og gennemføre et

-

planlægge og afvikle
forældresamtaler
Kollega:

Kollega:

Kollega:

-

-

-

-

medvirke til at fremme et godt
arbejdsmiljø
være åben, positiv, omsorgsfuld og
ærlig med respekt for kollegaer
være aktivt deltagende på møder
være loyal overfor institutionens
målsætning, værdigrundlag,
ledelses- og personalebeslutninger
deltage i fælles ansvarsområder
være positiv overfor
nytænkning/udvikling
være fleksibel, ansvarsbevidst og
imødekommende
være omstillingsparat, engageret
have situationsfornemmelse

samarbejde med disse

-

holde sig fagligt opdateret via
litteratur og være opsøgende
omkring relevante kurser
planlægge og gennemføre
arrangementer
være sparringspartner til kollegaer
inspirere til kollegaudvikling
videregive faglig viden og erfaringer
bidrage til udformning af
værdigrundlag, mål og ramme
planer
kunne give og modtage konstruktiv
kritik
have overblik
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Dokumentet er blevet til i et samarbejde mellem pædagoger og ledelse i skoleåret 2009-2010

forældremøde

-

tage ansvar for et positivt
samarbejdsmiljø
kunne tage initiativ og medansvar i
forhold til kollegaudviklingen
sætte mål for personlig udvikling

