Kontraktmål, [Køgevejens Børne og Ungdomshus]
Mål 1: Øget udnyttelse af digital muligheder for dialog og åbenhed..

Overskrift
- Hvad vil vi?

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

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

Netavis:

Kompetence og indsigt:

Avisredaktion:

Effektmåling:

Vi vil lave en Net baseret
medlemsavis om aktiviteter og
nyheder i klubben, sammen
med medlemmerne.
Avisen opdateres løbende efter
behov, og lægges på vores
eksisterende hjemmeside.

For at give medlemmerne et
billede af, hvad det digitale
medie kommunikativt kan
bruges til (kompetence), og
give nærmiljø, brugere og
medlemmer et nuanceret og
klart billede af klubbens
aktiviteter, og udvide
kendskabet til vores klub, i
Hvidovre og på vores skoler.

Vi vil inddrage medlemmerne i
udformning og indhold af
avisen, og give dem indblik i
æstetik og formsprog.
Vi vil lave en redaktion
bestående af en pædagog og
tre til syv medlemmer.
Vi vil som opstart på avisen,
besøge Hvidovre avis.

Netavisen lægges på
hjemmesiden primo februar, og
linket til avisen sendes til
forældre, skoler, fritidshjem og
andre interessenter.
Vi vil med en besøgstæller på
hjemmesiden, se om antallet af
besøgende er steget.
Målingen sluttes inden
sommerferien.

Mål 2: Børn og unge udvikler evnen til at deltage i demokratiske processer (Køgevejens Børne og Ungdomshus)
Overskrift
- Hvad vil vi?

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

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

I pausen om onsdagen:

Beslutningskompetence:

Medværter og plastikrør:

Effektmåling:

Vi vil hjælpe medlemmerne
med at, til og fravælge
aktiviteter, og hjælpe dem med
at sætte ord på deres ønsker.
Ved en demokratisk proces,
hvor der stemmes om forslag,
og indkomne forslag fra vores
forslagskasse (postkasse til
forslag), vil vi vise dem, at det
nytter at ytre sig.

Vi vil vise medlemmerne, at det Vi vil ved hver pause, vælge et
nytter at deltage i en
medlem, der skal være
demokratisk beslutningsproces. medvært, og være med til at
sørge for, at alle der vil, efter
Gavn:
tur, bliver hørt.
Vi antager vores klub vil blive
Med to store plastikrør, og
tilført nye vinkler på
kugler med to forskellige farver
aktiviteterne, og vi tror
(ja og nej), vil vi, når der
medlemmerne vil få ejerskab af stemmes, visuelt kunne vise
det vedtagne.
medlemmerne, hvad resultatet
blev.

Vi vil en gang om måneden
lægge billeddokumentation om
månedens vedtagelser på
hjemmesiden.
Vi vil løbende fortage tælling af,
hvor mange medlemmer der
deltager i debatten. Dette tal
skal løbende øges.
Inden sommerferien
forelægges resultatet af
demokratiprocessen for
bestyrelsen, medlemmer og
brugere. Resultatet lægges på
hjemmesiden.

Mål 3: Øge skolernes kendskab til vores klub, og styrke samarbejdet. (Køgevejens Børne og Ungdomshus)
Overskrift
- Hvad vil vi?

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?

Skolen i klubben:

Skolereform/arbejdskultur: Være til stede:

Effektmåling:

Vi vil en gang om ugen, i
spisefrikvarteret, være tilstede
på Risbjerg og Dansborg skole.
Det vil vi for at få et større
kendskab til lærere og elever,
og give et større kendskab om
klubbens arbejde og
kompetencer. Vi vil med vores
tilstedevær, skabe relationer til
børn og voksne.

Fordi vi vil skabe øget
kendskab og fokus på vores
klub og vores kompetencer i
den nye skolestruktur.
(sproglige, kulturelle, kropslige
og sociale)
Vi vil skabe relationer mellem
skole og klub, for at forberede
begge parter på den nye
struktur.

Vi laver efter hvert besøg en
lille beskrivelse af besøget.

En gang om ugen, vil vi i det
store frikvarter, være tilstede
på Dansborg og
Risbjergskolen. Til at starte
med, fra kl. 11.30-12.10.
Indtil d. 1. Maj 2014.

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

Når besøgsrækken er slut d. 1.
maj, lægges beskrivelserne og
3 videointerview af børn,
lærere og pædagoger på
hjemmesiden. Resultatet
forelægges bestyrelsen.

