Kommunikationsagenda
I Esbjerg Kommunes anvendelsesstrategi beskrives succeskriterierne således:
Aula er en succes, når personale, forældre og elever oplever, at brugen af platformen:
• Letter kommunikationen
• Samler og målretter information
• Understøtter kommunikationen omkring læringsforløbene
• Udstiller relevant information
Samt at det er de lokale ledere, der har ansvaret for de strategiske intentioner i målsætninger,
anvendelsesstrategi og succeskriterier omkring Aula, realiseres.
Vi vil bruge piloterfaringerne omkring implementeringen af dette til at lave en generel
vejledning til indholdet i en agenda, som kan anvendes til både skoler og øvrige dagtilbud.
Vores to pilotdagtilbud beskriver deres proces således:
Kahytten

Arbejdshistorie fra Kahytten:
I begyndelsen af pilotperioden udarbejdede områdelederen og PL fra Kahytten et
udkast til en kommunikations-agenda.
Den første gælder for hele området Tjæreborg – Esbjerg Ø. Herefter er det
meningen, at hver enkelte afdeling skal udarbejde egen lokal agenda.
Efterfølgende udarbejdede vi et udkast gældende for Kahytten.
Begge udkast er sendt ud til personalet og efterfølgende gennemgået på et
personalemøde (i Kahytten), her var der mulighed for justeringer. Yderligere har
områdelederen drøftet begge udkast med forældrebestyrelsen i området.
Begge udkast læner sig op ad Esbjerg kommunes kommunikationsstrategi og
måden der pt arbejdes med brugen/kommunikationen i Tabulex systemet hvilket
formegentlig var medvirkende til at der ikke var de store justeringer. Det blev
godkendt.
Januar 2020
PL har i Kahytten haft møde med forældrerådet hvor vi blandt andet drøftede
forældrenes mulighed og interesse for at kommunikere internet i Aula.
-Tre ud af fem i forældrerådet har børn der går i skole, dermed har de erfaringer
med Aula fra skolen.
De fortalte deres oplevelse er at det meget hurtigt blev til mudderkast. Og de
oplever ikke der er et behov for at kunne kommunikere med hinanden via Aula.
Det vil være at fortrække at kommunikationen i Aula holdes på det plan vi
nuværende bruger Tabulex til. Hvor forældrene ved at tonen er sober.
-dog kunne det være smart hvis forældrene kan kommunikere i børnenes gruppeforaer.
-Forældrene fremhæver at hvis det bliver besluttet at forældrene skal kunne
kommunikere internt bør der udarbejdes nogle retningslinjer for hvordan den gode
tone forventes holdt.

Katamaranen, Sjelborg

At Katamaranen Sjelborg Børnehave er blevet en del af pilotprojektet omkring Aula
– ser vi som en mulighed for at udarbejde en overordnet kommunikationsagenda for
Hjerting Esbjerg NV-området, hvor forældre og medarbejdere medinddrages. Dette
for at sikre en god forældreinddragelse, samt en målrettet og ordentlig
kommunikation mellem forældre og medarbejdere, så der ikke overinformeres og
kommunikationsbehov afdækkes.
I starten af marts 2020 har vi inviteret forældrerepræsentanter fra samtlige
afdelinger i vores område til dialog.
Disse er valgt med hjælp fra de pædagogiske ledere i afdelingerne, så der ikke blot
tages udgangspunkt i de forældre, der er en del af forældreråd og
områdebestyrelse.
Vores ønske er dialogen med forældre med forskellige tilgange til brugen af vores
nuværende digitale kommunikations system, forskellige tilgange til samarbejdet
med dagtilbuddet deres barn er indskrevet i mm.
I dialogen med forældrene vil vi tage udgangspunkt i en række dialogkort som
blandt andet handler omkring ønsker til hvad, hvornår, hvor ofte og hvordan, der
kommunikeres digitalt og ansigt til ansigt.
Efterfølgende har vi inviteret enkelte medarbejdere fra samtlige afdelinger i området
til dialog med udgangspunkt i forældrenes udsagn.
Som skrevet indledningsvist er det vores håb og forventning, at vores
kommunikation med denne tilgang vil blive mere målrettet og klar for Aulas brugere.

