Sommerfuglenes
evaluering af pejlemærkerne 2018
Forældresamarbejde – forældrepartnerskab

Sammenhæng
Et gensidigt respektfuldt forhold mellem forældre og medarbejdere er
grundlaget for den daglige, konstruktive dialog om barnets trivsel i institutionen,
idet forældresamarbejde binder barnets to verdener sammen og skaber
sammenhæng og kontinuitet for barnet.

Mål
Vi ønsker at:
•
•
•
•

Skabe et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og
trivsel
Dialogen er i centrum når vi taler forældrepartnerskab
Forældrene ses som en ressource i samarbejdet og den vigtigste del af
partnerskabet.
Have fokus på åbenhed og kommunikation

Tiltag
•
•
•
•
•

Forældre og pædagoger skal møde hinanden med åbenhed,
imødekommenhed og skal være lyttende overfor hinanden
Der skal kommunikeres tydeligt, hvilke værdier der er gældende for
institutionens pædagogiske arbejde
At der er humor og positiv tilgang til hinanden, dog med en stor forståelse
for familiens situation og kultur.
At man er samtalepartner og alle tager et ansvar for at sikre barnets trivsel
og udvikling
At man henvender sig anerkendende

Tegn
•
•
•

At forældre henvender sig og har tillid til medarbejderne i labyrinten.
At forældre føler sig inviteret og velkomne til arrangementer, samtaler osv.
At forældrene involverer sig i deres barns institution ved at f.eks. give
respons på oplevelser barnet har haft.

Evaluering
Forældresamarbejde er en kontinuerlig proces, som er grobund for at sikre trivsel
for barnet. Vi har erfaret at gennem den gode dialog, med gensidig respekt og
tillid til hinanden, der opstår det gode samarbejde. Vi har afholdt nye
arrangementer i institutionen, hvor den personlige kontakt og videreformidling af
arrangementet, har sikret at forældrene havde lyst til at deltage aktivt og
engageret. Vi har blandt andet afholdt plantedag, hvor største tallet af forældrene
deltog og medbragte en blomst. Vi har erfaret at KbhBarn og opslag på tavlen,
kun når ud til halvdelen af forældregruppen, hvorfor vi stadig vil fortsætte med
den personlige kontakt for at få alle med.
Vi har til vores forældremøder haft fokus på, at vi gerne vil samarbejde omkring
deres barn, og vi har italesat til forældre at vi ser dem som en ressource, der bedst
kan bidrage med viden omkring deres barn. Vi vil dog fremadrettet holde
forældresamtaler senest en måned efter barnet er startet i børnehave, for at vi
tidligt kan etablere det gode samarbejde med forældrene.

