Umbótaáætlun Draumalands 2018
Stjórnun
Umbótaþættir
Hvað þarf að bæta?
(Tækifæri til umbóta):

Barnaráð

Markmið með
umbótum

Aðgerðir til
umbóta

Tímaáætlun

Að hverju er stefnt?

Hvernig
framkvæmum við
það?

Hvenær hefst og
hvenær lokið?

Að stofna barnaráð

Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær
og hvernig

Viðmið um
árangur

Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta?
(könnun, rýnihópur,
safna gögnum)

Niðurstöður
metnar - náðust
markmið?

Nú þegar er vinnan
hafin við stofnun
barnaráðs í
Draumalandi. Fyrst
Finna áhugasöm
börn sem vilja taka um sinn verður
þátt í barnaráði og einblýnt á eldra
hafa áhuga að koma stigið. Næsta haust
hugmyndum sínum verður fast barnaráð
á framfæri
í Draumalandi.
Kristófer og Nína

Telja fjölda funda
barnaráðs eldra stigs á
vorönn 2018 og fundi Stefnt að a.m.k. 5
yngra stigs á haustönn fundum á önn fyrir
2018.
hvert ráð.

Rýmingaræfingar

setja upp æfingu á
aðstæðum þar sem
unnið er eftir
rýmingaráætlun
Draumalands þannig
að börn og starfsfólk
Æfa rýmingaráætlun er meðvitað um
frístundaheimia með hvernig bregðast eigi
starfsfólki og
við í slíkum
Í september og
börnum.
aðstæðum.
janúar.

Kristófer og Nína

Æfingarnar verða
skráðar í dagbók.

1x á hvorri önn
fyrir alla
aldurshópa
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Frístundastarf

Umbótaþættir
Hvað þarf að bæta?
(Tækifæri til umbóta):

Markmið með
umbótum

Aðgerðir til
umbóta

Hvernig
Að hverju er stefnt? framkvæmum við
það?

Setja til dæmis
inn á hana
frístundaheimilisd
agatal, tengla fyrir
öryggisferla,
gjaldskrá og fleira

Tímaáætlun

Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær
og hvernig

Viðmið um
árangur

Hvenær hefst og
hvenær lokið?

Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta?
(könnun, rýnihópur,
safna gögnum)

Niðurstöður
metnar - náðust
markmið?

Sendur út póst þar sem
er spurt út í hvaða
leiðir henti foreldrum
best til að fá
upplýsingar í
foreldrakönnun

að 90% foreldra
telji heimasíðu
frístundaheimilisin
s veita gagnlegar
upplýsingar

Skráðar verða
niðurstöður
kosningarinnar og
tölfræði fylgir með.

100%
kosningaþátttaka
er lykilatriði -

Vinnan hefst 1.mars
og verður lokið fyrir
lok skólaárs í maí
2018.

Heimasíðan

Gera heimasíðuna
nytsamlegri fyrir
foreldra

Auka þátttöku barna í
ákvarðanatöku
frístundaheimilisins

Kosningin fer
fram í Bíósal og
verður nafnlaus.
Börnin kjósa um
þá hluti sem
Halda kosningar fyrir koma upp úr
Kosning verður haldin
börnin
hugmyndakössum 9.mars
Kristófer Nökkvi

Nína Katrín

Aðkoma barna og að
starfsáætlunarvinnu

Halda stórfund
nemenda og
virkja
nemendaráð og
aðra áhugasama
til þess að koma
með hugmyndir
Að rödd og
hugmyndir nemenda að verkefnum
endurspegli
sem sett verði inn
aðgerðaráætlun
í aðgerðaráætlun
Draumaland
Draumalands
Á vorönn

Kristófer Nökkvi

Hugmyndir frá
börnunum verði
sýnilegar í
Ígrundun eftir fundinn. aðgerðaráætlun
Hvernig gekk að ná
Draumalands fyrir
fram sjónarmiðum
veturinn 2018barnanna.
2019
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Mannauður
Umbótaþættir
Hvað þarf að bæta?
(Tækifæri til umbóta):

Þróunarverkefni

Markmið með
umbótum

Aðgerðir til
umbóta

Tímaáætlun

Að hverju er stefnt?

Hvernig
framkvæmum við
það?

Hvenær hefst og
hvenær lokið?

Sækja um fleiri styrki

Senda inn
umsóknir

Um leið og
umsóknaferlið hefst
næst

Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær
og hvernig

Viðmið um
árangur

Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta?
(könnun, rýnihópur,
safna gögnum)

Niðurstöður metnar náðust markmið?

Kristófer Nökkvi
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Staðarbragur
Umbótaþættir

Hvað þarf að bæta?
(Tækifæri til umbóta):

Kynna gildin betur

Foreldrasamstarf

Markmið með
umbótum

Aðgerðir til
umbóta

Tímaáætlun

Að hverju er stefnt?

Hvernig
framkvæmum við
það?

Hvenær hefst og
hvenær lokið?

Kynna þau fyrir
öllum nýjum
starfsmönnum
sem byrja. Leggja
Að allir starfsmenn séu gildin betur inn á
meðvitaðir um hver
starfsmannafundu
gildin eru
m.
1.mars - 6.júní

Að gera skriflega
áætlun um
foreldrasamstarf

Að skrifa niður þau
atriði sem okkur
þykja mikilvæg í
foreldrasamstarfi
og leiðir hvernig
við ætlum að ná
þeim.
1.mars - 6.júní

Ábyrgðaraðili

Hver ber ábyrgð?

Endurmat; hvenær
Viðmið um árangur
og hvernig
Hvernig á að meta?
(könnun, rýnihópur,
safna gögnum)

Kristófer Nökkvi

Kristófer Nökkvi og
Nína Katrín

Bera saman
foreldraánægjukönnu
n á milli ára.

Niðurstöður metnar náðust markmið?
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Innra mat
Umbótaþættir
Hvað þarf að bæta?
(Tækifæri til umbóta):

Markmið með
umbótum

Aðgerðir til
umbóta

Tímaáætlun

Að hverju er stefnt?

Hvernig
framkvæmum við
það?

Hvenær hefst og
hvenær lokið?

Ábyrgðaraðili
Hver ber ábyrgð?

Endurmat; hvenær og
Viðmið um árangur
hvernig
Hvernig á að meta?
(könnun, rýnihópur,
safna gögnum)

Niðurstöður metnar náðust markmið?

