KONTRAKTSTYRING Køgevejens Børne og Ungdomshus
Formulering af mål – IT Mediehandleplan 2013.
Overskrift
- Hvad vil vi?

Vi vil samskabe og udforme
en IT/medie handleplan.

Handleplanen skal bruges som
værktøj til at skabe dannelse
I kulturel, sproglig, kropslig
og social sammenhæng.
I PC rummet og i klubben som
helhed, vil de fleste IT
aktiviteter have et tilrettelagt
pædagogisk og inkluderende
indhold. I stuen vil brugen af
Ipad, Wii og PS3 indgå i en
inkluderende, dannende,
kropslig og pædagogisk
praksis.

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Sprog og social omgang:

Vi ser der er et stigende
behov for at medlemmerne
lærer at begå sig på nettet,
med en god tone og et ikke
stødende sprog, der ikke er
ekskluderende for modtagere
og omgivelser. Vi oplever af
og til, medlemmer der bliver
mobbet på sociale sites,
medlemmer der føler sig
ekskluderet, og medlemmer
der ikke har lært at begå sig i
en god tone overfor andre i
spilmæssige, og på nettet
sociale sammenhænge.
Pressen beskriver næsten
dagligt sager om grov
mobning i medierne.

Sundhed:

Vi ser at nogle medlemmer
ikke bruger deres krop og ikke
får rørt sig, i det omfang det
er anbefalet af
myndighederne (1 time
dagligt), fordi de ofte kun
beskæftiger sig med ikke
interaktive og kropsligt
passive medier som Ipad og
PC.
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Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

Personalemøder:

På personalemøder vil
udarbejdelsen af IT/medie
handleplanen være et fast
punkt på dagordenen hele år
2013.

Indhold af dagorden:

Vi vil på baggrund af de
beskrevede udfordringer i
forrige kolonne, udarbejde et
SPU referat ud fra hver
aktivitet. Konklusionen på
møder og SPU referater, skal
bruges til udarbejdelsen af
den endelige handleplan.

Når mediemedarbejderen
har været på kursus om IT
og Dannelse i september:

For at opnå den størst mulige
kvalitet og nyeste viden i
udarbejdelsen af
handleplanen, videndeler og
informerer medarbejderen
herom på et møde, inden den
endelige handleplan i
fællesskab udarbejdes medio
oktober.

Måling
- Hvordan kan det måles/vises, at
målet nås?

Målet er nået:

Målet er nået, når vi i
fællesskab har udarbejdet en
IT/medie handleplan.

Målet er nået:

Når vi i efteråret 2013 bruger
vores handleplan i forbindelse
med aktiviteter der vedr.
medier og IT.

Visning af Handleplanen:

Handleplanen vil blive taget
op på bestyrelsesmøde og
efter godkendelse lagt på
hjemmesiden

Medier og Dannelse:

Vi oplever af og til
medlemmer der ikke kan,
eller har svært ved at sorterer
i den mediestrøm de bliver
udsat for. Medlemmer der har
svært ved at skelne mellem
hvad de kan skrive på eks.
facebook, hvad der er private
ting, og ikke nødvendigvis skal
offentliggøres, og ting det er
ok at skrive i det offentlige
rum. Medlemmer der har
svært ved at beregne
konsekvensen ved at stille sig
offentligt til skue.
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