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1. Indledning
Hvad er formålet med virksomhedsaftalen?
Virksomhedsaftalen er krumtappen for dialogen og samarbejdet mellem forvaltningen og
institutionerne for den gældende periode. Aftalen indeholder opgaver, mål, økonomi, aktiviteter, dagtilbuddets øvrige rammer samt dialog og opfølgningsproces.
Hvem skrives aftalen til?
Politikere og forvaltning har her mulighed for at følge dagtilbuddets måde at opfylde
kommunale og ministerielle målsætninger. Ligeledes er det muligt overordnet at følge
dagtilbuddets forvaltning af de tildelte ressourcer.
Baggrundsmateriale for virksomhedsaftalen
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).
Aabenraa Kommunes politikker og retningslinjer, bl.a.:
 Sund Vækst
 Datacenterstrategien
 Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik
 Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole
 Sammenhænge og overgange mellem dagtilbud
 Samarbejde mellem dagtilbud og Sundhedsplejen
 Fællesskabets børn
 Fremmødeprocedure
 Tværfagligt samarbejde 0-18 år i Børn og Skole i Aabenraa Kommune
 Dialogbaseret aftalestyring med eventuelle ændringer, jf. en eventuel driftsoverenskomst
Hvordan er virksomhedsaftalen udarbejdet?
Medarbejdere og bestyrelse er informeret / inddraget på forskellig vis. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde virksomhedsaftalen.
Indgåelse af virksomhedsaftalen
Virksomhedsaftalen bliver indgået med alle Aabenraa Kommunes decentrale institutioner.
Aftalen indgås mellem dagtilbudslederen og direktøren for Børn og Kultur.
Dialog og opfølgning
Forvaltningen og dagtilbudslederne holder dialogmøder om virksomhedsaftalen i november 2020. Der følges op på aftalerne som en del af kommunens generelle tilsyn, jf.
Aabenraa Kommunes rammer for tilsyn i dagtilbud, og mindst 1 gang årligt i forbindelse
med et ledermøde.
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2. Grundoplysninger
2.1 Navn og kontakt
Institutionens navn:

Børnehuset Bakkebo

Adresse:

Præsteskoven 40

Telefonnummer:

73 76 87 37

E-mail:

sbu@aabenraa.dk

Åbningstider:

6.30-16.30 – fredag 6.30-15.50 pr. 15. januar 2021

2.2 Institutionstype
Institutionstype:

Kommunal integreret daginstitution

2.3 Ledelsen
Leders navn:

Susanne Budde

Telefonnummer:

73 76 87 37

E-mail:

sbu@aabenrra.dk

Souschef/ daglig leder:

Susanne Budde

2.4. Bestyrelse
Formands navn:

Jesper Holm

Telefonnummer:

21 41 95 58

E-mail:

jesperholm82@gmail.com
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3. Opgaver
3.1 Mission: Hvorfor er vi her?
Vores mission er at Børnehuset Bakkebo skal være en kvalitetsdaginstitution, der skaber de bedst mulige rammer for børnene, så de får en sund start på livet. Børnehuset
Bakkebo har til formål at tilbyde et udviklende og inspirerende læringsmiljø for de 0-6
årige børn i Aabenraa Kommune. Vi har fokus på høj faglighed og kvalitet i det pædagogiske arbejde.
3.2 Vision: Hvad vil vi være kendt for?
”Børnehuset Bakkebo - En sund start på livet”, skal afspejle sig i bredt i huset,
gennem et pædagogiske læringsmiljø der understøtter børnenes udvikling, trivsel,
læring og sundhed. Vi vil være kendt for at have et godt og sundt fundament i
læringsmiljøet, ligesom vi er udviklende og nytænkende i den pædagogiske praksis.
Vi vil være kendt for at prioritere økologi og bæredygtighed, og være de første i
Sønderjylland, der fik det Økologiske Spisemærke i guld (2019). Vi ønsker at
fokusere på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, særligt områderne ansvarlig
forbrug og produktion, klimaindsats, livet på land og livet i havet, sundhed og trivsel.

3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen
I Børnehuset Bakkebo arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag.
Vi er et rummeligt hus. Vi følger det enkelte barns udvikling fra 0-6 år, med fokus på
udvikling af selvstændighed, troen på sig selv og respekt for hinanden. Voksenrollen
er kendetegnet ved tydelighed, nærvær og engagement. Vi fokuserer på det gode
samspil, viser glæde og imødekommenhed i samværet med barnet og er bevidste om
det enkelte barns behov. I forældresamarbejdet fokuserer vi også på det gode samspil, den åbne dialog og gensidige respekt, med barnet i fokus. Vi vægter traditioner
og den gensidige læring, der opstår i mødet mellem børn og børn samt voksne og
børn, fra forskellige kulturer.
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3.4 Sådan arbejder vi
Se vores pædagogiske læreplan, der vil fremgå af hjemmesiden pr. 1. januar 2021:
www.børnehusetbakkebo.dk

4. Indsatsområder og mål
Børne- og Uddannelsesudvalget har d. 15. sept. 2020 besluttet følgende indsatsområde
for 2021/2022:


Leg
Dette
o
o
o

ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:
Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper
Alle børn udvikler nye legekompetencer
Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

Følgende indsatsområder afsluttes ved udgangen af 2020:



Udarbejdelse af en strategi på dagtilbudsområdet, som sætter rammer og retning for
den digitale udvikling i dagtilbud
Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud.

”IT og digitalisering i dagtilbud” er i høring lige nu. Såfremt strategien godkendes, vil implementeringen af denne være et indsatsområde 2021.
Se ”Indsatsområder (forandringsmodellen)”

5. Aktivitetsmål og økonomi
5.1 Aktivitetsmål
Her fremgår det børnetal, som er lagt til grund for beregning af budgetrammen for 2021.
Som udgangspunkt fordeles budgetterne på grundlag af det enkelte dagtilbuds børnetal
og åbningstid.
Antal børn 0-2 år:

34

Antal børn 3-6 år:

49

Børnetallet til fastlæggelse af dagtilbuddets budgetramme for 2021 er baseret på en forventet dækningsgrad beregnet på de faktiske børnetal pr. 1. januar 2021. Godkendt budgetramme kan tilpasses institutionens ønskede børnetal.
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5.2. Budget
Her fremgår dagtilbuddets budget i henhold til den godkendte tildelingsmodel. Budgettet
for 2021 er godkendt af byrådet i oktober 2020. Budgetrammen reguleres kvartalsvis i
overensstemmelse med dagtilbuddets faktiske børnetal.
Oprindeligt budget

8.244.075

5.3. Personale
Ved årets afslutning udarbejder forvaltningen en opgørelse over personalefordelingen på
det enkelte dagtilbud i årsværk, jf. tildelingsmodellen, 60/20/20 (administrationsgrundlaget).

1 institutionsleder
16 pædagoger – samlede antal timer tilføjes
6 pædagogmedhjælpere – samlede antal timer tilføjes
1 pædagogstuderende
1 pedel (ca. 4 timer pr. uge), 1 adm. medarbejder (4 timer pr. uge), 1 køkkenleder (30
timer pr. uge), 2 køkkenassistenter (samlet 20 timer pr. uge - flexjob)

6. Underskriftsblad
Aftalen skal skrives under af institutionsleder og forvaltningsdirektør.

6. november 2020
Dato

Susanne Budde
Institutionsleder

Dato

Forvaltningsdirektør
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