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Kommunikationsagenda for Kahytten.
I forbindelse med indførelse af AULA som kommunikationsplatform i
Esbjerg Kommune, skal Kahytten være pilot institution. Vi har derfor
udarbejdet en overordnet kommunikationsagenda, som vores lokale
agenda tager sit afsæt i.
Alt skriftlig kommunikation til og fra forældre foregår via AULA.
Skal der kommunikeres med enkelte forældre foregår dette via beskeder.
Skal der kommunikeres til mange foregår dette i opslag.
I pilotperioden har vi fravalgt en fælles postkasse, hvor forældre kan
kommunikere indbyders.
Vi vil arbejde for at forældrene oplever at kommunikationen føles:
Relevant:
I Kahytten vurderer vi at det er relevant at:
- Hver stue beskriver dagens aktiviteter og begrundelser herfor.
- Give forældrene ideer til hvordan de kan støtte op om barnets læring og
udvikling i hjemmet.
- Informere om kommende planlagte aktiviteter/arrangementer.
Målrettet: Forældrene grupperes ud fra deres barns placering på
stuerne/ i mindre grupper deres barn måtte deltage i, så at de kun læser
om aktiviteter der er foregår her.
Rettidig: Vi sætter tidsbegrænsninger på opslag til samtlige forældre,
således at gamle opslag slettes løbende.
Beskrivelser af aktiviteter på stuerne, kommer samme dag som
aktiviteten er afsluttet, så nyhedsværdien er der. På denne måde kan
forældrene benytte opslagene til dialog med barnet.
Diverse opslag med deadlines skal ud i god tid, så forældre kan nå at
planlægge herefter.
Hvis forældre skriver til medarbejderne, skal de have hurtigt svar. Derfor
skal alle medarbejdere gå på AULA mindst en gang dagligt.
Til at handle ud fra: Alle opslag med deadlines skal være at finde på
AULA, så børn og forældre hjemmefra kan være forberedte når de møder
op i Kahytten.
Entydig og forståelig: Alle skrivelser på Aula, skal skrives kort og
forståeligt. Beskeder og dokumentation på Aula, kan også indtales/vises
på små videoklip eller billeder, omfanget af dette vil variere.
På denne måde kan vi nå den forældregruppe der evt. ikke læser dansk.
Tilgængelig på dansk: Vi arbejder på at AULA siderne kan oversættes
til engelsk.
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