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Om Indsatsbeskrivelsen
I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan 11

udviklede indsats, at den er tæt koblet til det pædagogiske

institutioner i Dagtilbud Vejgaard i Aalborg har omsat viden

arbejde og forældresamarbejdet i hverdagen og bygger

fra forskning om virkningsfuldt forældresamarbejde til

videre på eksisterende praksis.

forandringer i deres pædagogiske praksis.
Indsatsen skal styrke samarbejdet med forældre til alle
Som led i projekt Styrket fokus på børns læring har dagtil-

børn, men med særligt fokus på forældre til børn i udsatte

buddet først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve

positioner.

og modne en indsats i praksis. Det er et vigtigt fokus for den

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
• Hvordan pædagogisk personale arbejder med mødet med forældre med afsæt i en anerkendende tilgang, en
åben undersøgende dialog og et blik for det differentierede forældresamarbejde som grundlag for samarbejdet
om barnets udvikling, trivsel og læring.
• Hvordan et samlet dagtilbud kan organisere og tilrettelægge mødet med forældre på forskellige måder, men
med afsæt i de samme principper og tilgang til, hvad der karakteriserer det gode møde med forældre.

Læsevejledning
Hvad vil dagtilbuddet forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddets motivation for at sætte øget fokus på forældresamarbejde og den viden fra forskning, som de er blevet inspireret af.

Sådan arbejder dagtilbuddet i praksis
Her kan du læse om den indsats og praksisudvikling, som institutionerne i
Dagtilbud Vejgaard i Aalborg har udviklet, og hvordan de helt konkret arbejder i
praksis.

Dagtilbuddets centrale læringspunkter
Her finder du dagtilbuddets centrale læringspukter.
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Hvad vil ledere og personale forandre i
deres pædagogiske praksis?
Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddets motivation

Dagtilbuddet ville gerne sætte fokus på personalets og dag-

for at udvikle praksis, og hvilke resultater de ønsker at opnå

tilbuddets rolle i forældresamarbejdet med udgangspunkt

med indsatsen. Derudover kan du læse om, hvordan dagtil-

i nogle pædagogiske værdier og tilgange, der er fælles på

buddet har ladet sig inspirere af forskning i virkningsfuldt

tværs af alle 11 institutioner i dagtilbuddet. Baggrunden

forældresamarbejde.

var, at forældre i dagtilbuddet ikke i tilstrækkelig grad
oplevede:

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?
De 11 institutioner i Dagtilbud Vejgaard har været optaget
af, hvordan man kan styrke den tidlige indsats, så alle børn
lærer, trives og udvikler sig i dagtilbuddet gennem et styrket
samarbejde med forældre.
Dagtilbud Vejgaard ønskede at udvikle en fælles pædagogisk tilgang til det samarbejde, der sker i forskellige møder
mellem pædagogisk personale og forældre i dagtilbuddet.

• Inddragelse af forældreperspektiver i samarbejdet med det
pædagogiske personale.
• At de gennem dialogen med det pædagogiske personale
kendte til eller blev bevidste om deres betydning for barnets udvikling, trivsel og læring.
• En fælles forståelse mellem forældre og det pædagogiske
personale af, hvordan barnet bedst kan støttes.

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens målgruppe er alle børn i de 11 institutioner i dagtilbuddet. Institutionernes arbejde med et styrket
forældresamarbejde skal fremme øget trivsel, udvikling og læring for den samlede børnegruppe.
Det har været et vigtigt afsæt for institutionerne i Dagtilbud Vejgaard, at indsatserne blev udviklet, så de understøttede et differentieret forældresamarbejde, hvor alle familier oplever at blive mødt i dialoger, der er anerkendende og tager afsæt i familiens ressourcer og behov.
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Hvad er dagtilbuddet blevet inspireret af i forskningen?
Dagtilbuddet har hentet inspiration i forskning til at finde

Dagtilbuddet har arbejdet med at omsætte fire kerneele-

mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, som

menter, som forskning indikerer er virkningsfulde i et styrket

de har valgt at arbejde med.

forældresamarbejde i egen praksis:

Dialog med forældre er systematisk forankret i kultur og praksis
Forskning på området viser, at forældresamarbejde, som er tænkt ind som en fast del af dagtilbuddets dagligdag, har større betydning for børnenes kognitive udvikling end forældresamarbejde, der finder sted mere
tilfældigt. Det er derfor et kerneelement i tilrettelæggelsen af et godt forældresamarbejde, at dagtilbuddet har
en strategi for sit samarbejde med forældre, som sikrer, at samarbejdet bliver planlagt, intenderet og reglmæssigt og dermed forankret som en del af den daglige praksis.

Udgangspunkt i familiens individuelle behov
Når samarbejdet mellem dagtilbud og forældre tager udgangspunkt i den enkelte families behov, viser forskning, at samarbejdet kan bidrage til at udvikle børns kognitive og socioemotionelle kompetencer. Samtidig kan
en differentieret tilgang til den enkelte families behov sikre øget involvering af forældre, fordi det sætter fokus
på, at der kan være behov for at gøre noget forskelligt i samarbejde med forældre for at kunne inddrage alle
forældre på lige fod.

Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende
At arbejde med anerkendende og respektfuld dialog med forældrene handler blandt andet om at fokusere på
forældrenes styrker frem for svagheder og manglede kompentencer eller præstationer. Det betyder, at dagtilbuddet trækker på det, forældrene kan, og det der lykkes som byggesten i samarbejdet. Gennem opmuntringer
og ved at anerkende det forældrene allerede gør, styrkes også forældrenes motivation, fordi de oplever, at deres
ressourcer bliver bragt i spil i arbejdet med at styrke barnets udvikling.

Gensidig dialog mellem dagtilbud og forældre
Forskning viser, at det styrker børns socioemotionelle og kognitive kompetencer, hvis kommunikationen mellem
forældre og dagtilbud er gensidig. Det gælder særligt i forhold til dialog om barnets trivsel, udvikling og læring.
Det er derfor et kerneelement i et godt forældresamarbejde at arbejde med en model, der sikrer forældres regelmæssig deltagelse og inddragelse samt rammer for gensidig dialog og videndeling om barnets udvikling.

Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer og eksempler på lovende praksis i inspirationskataloget Et inddragende og
differentieret forældresamarbejde om børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

5

Pædagogisk praksisudvikling | Indsatsbeskrivelsen

Det vil dagtilbuddet gerne opnå

menhængen mellem de tiltag, dagtilbuddet igangsætter, og

Dagtilbuddet har arbejdet med at beskrive en forandrings-

de resultater på kort og længere sigt, som de ønsker at opnå.

model for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til at

Figuren nedenfor viser dagtilbuddets forandringsmodel.

få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til at skabe
de resultater, som ledere og personale gerne vil opnå. Med

Her kan du finde inspiration til, hvordan man opstiller en

andre ord er forandringsmodellen med til at tydeliggøre sam-

forandringsmodel: www.emu.dk

Model for de forandringer, som dagtilbuddet ønsker
at opnå på kort, mellemlangt og langt sigt
Aktiviteter

Der afholdes
fælles personale- og
bestyrelsesmøde om
”Dømmekraft i mødet
og samarbejdet”

Pædagogisk
personale arbejder i
reflekterende teams i
institution og aktions
læringsgrupper i dag
tilbuddet
Pædagogisk
personale indsamler
eksempler på
samtaler med
forældre vha. logbog,
case, skema m.m.

Pædagogisk
personale udveksler
viden med forældre
om barnets læring

Pæd. ledere
udvikler på ledelse
gennem aktioner og
opfølgning på
personalet

Ledere skaber rum
for, at personalet kan
støtte hinanden i
hverdagen gennem
uformel og formel
kollegial sparring
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Resultater på
kort sigt
Pædagogisk
personale og
forældrebestyrelse
får fælles opgave i
forhold til målsætning og udarbejdelse
af samarbejdsprofiler,
opbygget omkring
dilemmadiagram

Forældrene
får indsigt i og
myndiggøres omkring
barnets læring

Får systematisk
tilgang til at se på
egen praksis i relation
til forældrene

Resultater på
mellemlangt
sigt

Resultater på
lang sigt

Det bliver en naturlig del af forældrebestyrelsesarbejdet
og ledelsen at differentiere samarbejdet med forældre

Forældrene indgår
i betydningsfulde
samværsformer

Forældrene
får forståelse af
egen rolle

Aktørerne omkring
barnet oplever
sammenhæng i læring
mellem hjem og
dagtilbud

Pædagogisk personale får erfaringsbaseret indsigt i, hvad der
fremmer samarbejde
med forældre om
børns læring

Alle forældre indgår i
samarbejdet med dagtilbuddet og oplever
sig som ligeværdige
samarbejdspartnere

På baggrund af
viden og reflektion,
udledt af praksis
beskrivelser, opstår
en forandringsspiral,
funderet i kontinuerlig dialog og konversation i forhold til
forældre

Det pædagogiske
personale har en
differentieret tilgang
til vejledning og dialog
i forældresamarbejdet

Forandringsmodellen illustrerer dagtilbuddets langsigtede

af kollegial sparring og ledelsesmæssig opmærksomhed

ambition om, at forældresamarbejdet i dagtilbuddet er ka-

og rammesætning, der over tid skaber forudsætninger for

rakteriseret ved en dialog, hvor alle forældre oplever at blive

systematisk at undersøge egen praksis i relation til foræl-

mødt af personalet som ligeværdige samarbejdspartnere

dresamarbejdet og over tid derigennem udvikler og styrker

med fælles fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

mødet og samarbejdet mellem det pædagogiske personale

Forandringsmodellen illustrerer også, at den fælles praksis-

og forældrene.

og kulturændring i mødet med forældre skal understøttes
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Sådan arbejder dagtilbuddet i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddet konkret arbejder

herunder kan du se et overblik over forskellige faser, som

med at styrke forældresamarbejdet. Forandringsmodellen,

indsatsen er inddelt i, arbejdsgange i hver fase, hvilke aktø-

som er beskrevet på de foregående sider, er omsat i konkre-

rer der indgår samt de pædagogiske redskaber, der under-

te handlinger og arbejdsgange, som indsatsen indebærer

støtter arbejdet med indsatsen.

for ledere og pædagogisk personale i hverdagen. I figuren

Arbejdsgang og proces i den pædagogiske indsats i
Dagtilbud Vejgaard, Aalborg Kommune
Kerneelementer
• Dialog med forældre er systematisk forankret i dagtilbuddets kultur og praksis.
• Udgangspunkt i familiens individuelle behov.
• Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende.
• Gensidig dialog mellem dagtilbud og forældre.

Fase l: Opstart og
forankring af indsats

Fase ll: Mødet

Fase lll: Nye aktioner og
forfinelse af indsats

1
Etabelering af implementeringsteam

3

Fx dialogen med
forældre i dagligdagen

2
Fælles arbejds- og
reflektionsaften

Udarbejdelse af
fælles pædagogisk
tilgang til forældresamarbejdet
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Undersøgelse af
forældresamarbejdet
i hver institution

Information
til forældre

Inspirationskatalog

Redskab

Aktører
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Dilemma
diagram

Fx opstartssamtaler

Vedvarende planlægning
af aktioner, afprøvning,
reflektion og justering

Fx hjemmebesøg

Fx netværksmøder

Etikmodel
Refleksion-, og
beredskabsspiral

Dagtilbudsleder,
pædagogiske konsulenter, pædagogiske ledere
og pædagoger

Personale og
bestyrelser/
LMU

Lokalt udviklede
redskaber i hver
institution

Pædagogisk
personale og pædagogiske ledere

Refleksionsredskab
Indstillinger i samtalen

Pædagogisk
personale og pædagogiske ledere
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Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:
Fase I

Opstart og forankring af indsatsen.

Fase II

Mødet som fælles afsæt for indsatsen.

Fase III

Nye aktioner og forfinelse af indsats.

Tilgang til praksisudvikling i projektet
Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddet har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddet har
derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre og dokumentere
dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddet har gjort sig erfaringer med,
hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, som skal håndteres. Personalets læring i
forhold til prøvehandlingerne er blevet understøttet af faglig sparring og reflekterende samtaler. Institutionerne har været inddelt i grupper på to niveauer. De pædagogiske ledere har faciliteret sparring og reflekterende
samtaler med hinanden på pædagogisk ledelsesniveau. I den enkelte institution har den pædagogiske leder
rammesat faglig sparring og reflekterende samtaler for personalet. Disse samtaler er i nogle institutioner
primært foregået på møder for det pædagogiske personale, hvor hele personalegruppen har været samlet, og i
nogle institutioner i mindre grupper. På baggrund af fælles refleksion har personalet planlagt nye handlinger i
aktionslæringsforløbet.

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis
Der har været nedsat et implementeringsteam med dagtilbudsleder, pædagogiske ledere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, som har været ansvarlig for at igangsætte og sikre de nødvendige rammer for at arbejde
med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes undervejs
i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende institutioners
prøvehandlinger.
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Fase I

Opstart og forankring af indsatsen
Fase I består af en række centrale trin, som har til formål

der består af to pædagogiske konsulenter, dagtilbudslede-

at skabe en stærk opbakning til at udvikle forældresamar-

ren samt en pædagogisk leder og en pædagog fra hver af de

bejdet i dagtilbuddet samt etablere et fælles afsæt. Denne

11 deltagende institutioner. Implementeringsteamet træffer

fase knytter derfor an til kernelementet om, at dialogen med

i fællesskab beslutning om det fælles inspirationsgrundlag

forældre er systematisk forankret i kultur og praksis.

og afsæt for udviklingsarbejdet i dagtilbuddet, ligesom pædagogiske ledere og pædagoger fra hver institution træffer

Opbakning og en stærk organisatorisk forankring

beslutning om, hvordan det fælles grundlag i dagtilbuddet

Med henblik på at sikre opbakning og en stærk organisato-

skal udmøntes i egen institution.

risk forankring af udviklingsarbejdet i hele dagtilbuddet, har
Dagtilbud Vejgaard etableret et stort implemenringsteam,

Bred inddragelse skaber motivation

skabt ejerskab og motivation i udviklingsprocessen.

Det er erfaringen fra Dagtilbud Vejgaard, at en bred

Eftersom pædagogiske ledere og medarbejdere har

inddragelse af medarbejdere og ledere i udviklings-

været inddraget tæt i udviklingsarbejdet, er den

arbejdet gennem et stort implementeringsteam har

udviklede indsats blevet meningsfuld i praksis.

For yderligere at skabe fællesskab og motivation for pro-

og pædagogisk personale med inspirationsoplæg, refleksion

jektet og sikre forankring i dagtilbuddet, bliver dagtilbuds-

og dialog mellem personale og forældre om det pædagogi-

bestyrelsen også involveret i den indledende fase. Det sker

ske afsæt for forældresamarbejdet.

gennem en fælles arbejds- og refleksionsaften for forældre
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En fælles forståelse af det gode forældresamarbejde

• Dagtilbuddets pædagogiske personale samarbejder med

I den indledende fase diskuterer og definerer dagtilbuddet

forældrene om det enkelte barns udvikling, trivsel og læ-

en fælles pædagogisk tilgang til mødet og samarbejdet med

ring. Det pædagogiske personale har ansvaret for samar-

forældre. En stærk inspirationskilde er distinktionen mellem

bejdets kvalitet og karakter.

”konversation” og ”diskussion”, der bruges som afsæt for
refleksioner over den karakter, som personalets samtaler

• Det pædagogiske personale i dagtilbuddet har en solidarisk

med forældrene tager og ideelt set må tage. En anden in-

pædagogisk indgangsvinkel til forældresamarbejdet. Det

spiration, der fungerer som pædagogisk og filosofisk afsæt

betyder, at de er optaget af at give forældrene værdige

for analyser af og hensigter med forældresamarbejdet, er

deltagelsesmuligheder som forældre til deres barn, og som

Karl Tomms spørgsmålstyper, der kan understøtte reflek

forældre i et dagtilbud.

sioner over, hvordan forældre og pædagoger kommunikerer
med hinanden. Hvornår er vi fx primært undersøgende og

• Dagtilbuddets pædagogiske personale har ansvaret for, at

opklarende eller handlingsorienterede i vores dialoger med

relationen mellem det pædagogiske personale og forældre-

hinanden?

ne har karakter af en komplementær relation. En komplementær relation er kendetegnet ved, at det pædagogiske

Med dette afsæt formulerer Dagtilbud Vejgaard et fælles

personale og forældre anerkender og respekterer hinanden

afsæt for forældresamarbejdet, der bygger på følgende

for derigennem at opnå et ligeværdigt samarbejde, hvor

centrale elementer i mødet med forældre:

det pædagogiske personale løbende og solidarisk søger at
forstå forældrenes holdninger og udgangspunkt.

Karl Tomms spørgsmålstyper
Karl Tomm arbejder grundlæggende med fire typer af spørgsmål:
• Lineære spørgsmål
• Cirkulære spørgsmål
• Refleksive spørgsmål
• Handlingsafklarende spørgsmål
De forskellige spørgeteknikker åbner for forskellige muligheder i dialogen i forskellige situationer. Det kan derfor
være hjælpsomt at være opmærksom på de typer af spørgsmål, man stiller i dialogen. Du kan finde spørgsmålstyperne i bogen ”Den professionelle proceskonsulent” af Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl fra 2009. Bogen
er fra Hans Reitzels Forlag.

Undersøgelse af forældresamarbejdet i hver
institution

Information til den brede forældregruppe

I den indledende fase undersøger leder og pædagogisk

opstarten med at informere den brede forældregruppe om

personale i de enkelte institutioner egen pædagogisk

den udvikling af forældresamarbejdet, som igangsættes. Det

praksis i forhold til forældresamarbejdet og forholder sig

sker fx via en digital platform, opslag i institutionerne og

kritisk reflekterende hertil. Det sker med henblik på at træffe

information og dialog på forældremøder.

Endelig arbejder de enkelte institutioner som en del af

beslutning om, hvordan man lokalt i hver institution ønsker
at arbejde med og omsætte den fælles tilgang for et godt
forældresamarbejde samt hvilken type forældresamarbejde
eller møder med forældrene, man vil sætte fokus på.
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Fase II

Mødet som fælles afsæt for indsatsen
Med afsæt i kerneelementerne og den fælles overordnede

Mødet fortolkes og omsættes forskelligt i institutionerne.

tilgang til forældresamarbejdet arbejder alle 11 institutioner

Der kan både være tale om møder med forældre i daglig-

i praksis med mødet som afsæt. Det vil sige ud fra nogle fæl-

dagens hente- og bringesituationer, men der kan også

les principper og et pædagogisk værdigrundlag for, hvad det

være tale om mere planlagte og formelle møder i form af fx

gode møde med forældre er, ligesom hver enkelt institution

opstartsmøde, netværksgrupper eller hjemmebesøg. Fælles

har valgt bestemte møder med forældrene, som de fokuse-

for institutionerne er, at de med indsatsen systematisk

rer på. Derigennem arbejdes der også med, at forældresam-

forholder sig til forældresamarbejdet i alle typer møder med

arbejdet bliver systematisk indarbejdet i den daglige praksis

forældrene.

i dagtilbuddet.

Oversigt over, hvilke ”møder” med forældre institutionerne i Dagtilbud Vejgaard har fokus på:
• Udvikling af tilbud om forældrenetværksgrupper (Bulderby)
• Udvikling af opstartssamtaler med forældre (Blegkilde)
• Dialoger med forældre i dagligdagen (Bakkegården)
• Opfølgende samtaler med forældre – både formelle og uformelle (Regnbuen)
• Udvikling af de formelle møder før og efter barnets opstart i institution (Doravej)
• Forsøg med etablering af hjemmebesøg (Lundsgårdsgade og Mariehuset)
• Udvikling af det daglige og generelle forældresamarbejde (Vejgaard)
• Udvikling af det første møde mellem forældre og personale (Troldehuset)
• Opstartssamtaler og opstart af legestue i forbindelse med nye familiers opstart (Spiren)
• Udvikling af det første møde mellem pædagogisk personale og forældre (Ønskehuset)
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Fælles for alle institutionerne er også en fælles

• Stil dig til rådighed: Vær til stede og nærværende

forståelse af kvalitet i mødet med forældrene. Kvalitet

i forældresamarbejdet. Tænk over, at du skal være til

i mødet beskrives i Dagtilbud Vejgaard gennem seks

rådighed for forældrene. Spørg, lyt, vejled og svar.

indstillinger. De seks indstillinger afspejler dagtilbuddets fokus på at skabe et forældresamarbejde, hvor
forældrene anerkendes som ligeværdige samarbejdspartnere, der mødes differentieret, og hvor det pædagogiske personale tager ansvar for dialogen med forældrene. I fase II arbejder dagtilbuddet fokuseret med

• Hav situationsfornemmelse: Fornem situationen
og forhold dig til den andens mentale tempo. Det er
individuelt, hvordan man gerne vil mødes, brug derfor din empati til at fornemme forældrenes tilstand.
• Vær opmærksom på forælderen og dig selv.

at udvikle et ejerskab over for disse indstillinger og

Gennem spørgsmål kan du understøtte en fælles

give dem liv i deres lokale indsats (se evt. boks oven-

nysgerrighed og refleksion over jeres fælles fokus,

for). Det differentierede møde med forældrene skal

barnets udvikling, trivsel og læring.

basere sig på følgende indstillinger, der alle vedrører
en refleksion over egen praksis, måden at forholde sig
på og tænkning i relationen med forældrene:
• Vær ordentlig: Sæt rammen for forældresamarbej-

• Overvind dig selv ved at tage ansvar for relationen
mellem dig og forældrene. Det er svært at holde på
sine holdninger og de gode råd, men du kommer
længere, når du giver plads til forældrene.

det på en måde, så alle kan deltage.
• Udsæt dommen: Vær åben og undersøgende og
vent med at drage konklusioner. Hvis der er noget,
du undrer dig over, spørg da forældrene og lyt til
deres svar.
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Fase III

Nye aktioner og forfinelse af indsats
I fase III arbejder institutionerne med at omsætte de seks

måde arbejder institutionerne systematisk i en bevægelse

indstillinger til forældresamarbejdet i de konkrete indsatser,

mellem mål for indsatsen, afprøvninger, fælles pædagogisk

som de arbejder med lokalt i den enkelte institution. Møder-

værdigrundlag, faglig sparring og refleksion.

ne med forældrene spænder vidt, og hver institution vælger
det møde, der er mest relevant for dem i forhold til kultur,

På baggrund af de erfaringer og refleksioner, som institutio-

praksis, forældregruppe m.m. Derfor arbejder hver institu-

nerne gør sig undervejs, udvikler Dagtilbud Vejgaard konkre-

tion med hver sin indsats (netværksmøde, hjemmebesøg,

te redskaber og metoder, som understøtter det pædagogiske

opstartsmøde osv.), men hvor deres tilgang til at udvikle,

personale i mødet med forældre.

afprøve og modne indsatsen sker i det fælles pædagogiske
værdigrundlag for det samlede Dagtilbud Vejgaard.

Dagtilbuddets forståelse af at arbejde med udvikling af
forældresamarbejdet er, at det er en proces, der i princip-
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Fase III understøttes af erfaringsdeling og aktionslærings-

pet aldrig stopper. Gennem faste rammer for arbejdet med

forløb, hvor der i dagtilbuddet er prioriteret tid til viden-

aktionslæringsinspirerede cyklusser, faglig refleksion og

deling på tværs af institutioner, ligesom de pædagogiske

sparring bliver det fælles værdigrundlag for mødet med for-

ledere i hver institution rammesætter faglig sparring og

ældre kontinuerligt bevidstgjort, omsat til praksis, fastholdt

reflekterende samtaler med de enkelte institutioner. På den

og udviklet.
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Eksempel på lokal indsats: Dialoger med forældre i dagligdagen
I et dagtilbud er man optaget af de daglige, sporadiske møder med forældrene. I disse møder udveksles der ofte
viden om barnet mellem forældre og det pædagogiske personale. Eksempelvis Forældre: ”Alfred har haft en
lidt bøvlet morgen” eller pædagoger: ”Alfred har leget rigtig godt med Villads i dag, det er noget nyt, og det har
bare været sjovt at se de to i gang på klatretårnet”. Men af og til siger forældrene noget, som det pædagogiske
personale gerne vil følge op på, fx ”Alfred har i de sidste uger været ked af at skulle i børnehave; ja, jeg ved
ikke rigtig hvorfor”. I en travl garderobe om eftermiddagen kan det være næsten umuligt at følge op på sådan
en kommentar, men i en pædagogisk sammenhæng er det vigtigt for det pædagogiske personale at finde ud af,
hvorfor Alfred har det sådan, og især hvad de kan gøre (evt. i samarbejde med forældrene) for at hjælpe ham.
Med udgangspunkt i de seks indstillinger og den fælles pædagogiske tilgang til forældresamarbejdet, udvikler
institutionen et system til opfølgning på de sporadiske møder og videndeling med forældrene. Den medarbejder,
der hører Alfreds mor fortælle om, at Alfred er ked af det, skriver en kort note og sætter den op på en tavle i
personalerummet. Når andre møder ind næst dag, orienterer personalet sig på tavlen. Så er alle ajour med, hvem
der har sagt hvad, så Alfreds mor ikke skal starte forfra. På den måde kan alle følge op. Måske har en anden
medarbejder på Alfreds stue også snakket med Alfreds mor eller har lagt mærke til, at Alfred fx ikke er så meget
med i drengegruppen, som han plejer. Ved at sætte korte noter på tavlen, sikres der en systematik i opfølgning,
forløbet bliver overskueligt, og det bliver synligt for alle, hvad processen er. Personalet i institutionen oplever, at
de bliver mere nærværende i forældresamarbejdet
Her kan du finde redskabet til opfølgning på daglige samtaler: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Eksempel på lokal indsats: Udvikling af opstartssamtalerne med forældre
I et andet dagtilbud vil man gerne etablere en komplementær relation til forældrene fra begyndelsen. Derfor arbejder man med indhold og form på det første møde mellem dagtilbud og familie, nemlig opstartssamtalen. Formålet med dette møde med forældrene er, med tråd i den fælles pædagogiske tilgang til forældresamarbejdet
i Dagtilbud Vejgaard, at vise forældrene, at relationen mellem dagtilbud og hjem er et samarbejde, hvor deres
oplevelser og holdninger er et meget vigtigt bidrag. Ved at invitere forældrene til at dele deres forventninger til
dagtilbuddet ved det første møde, bliver det nemmere for det pædagogiske personale at arbejde differentieret
med den enkelte familie. Institutionen udvikler et redskab til opstartsmøde, som forældrene får på forhånd, og
som skal hjælpe med at strukturere samtalen
Her kan du finde redskabet til at understøtte opstartssamtaler med nye familier:
www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Dagtilbuddets centrale
læringspunkter
Institutionerne har gjort sig en række erfaringer undervejs i

arbejde. Det pædagogiske personale skal vide, hvad ud-

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

viklingsarbejdet handler om, og hvornår der er afsat tid til

dere til andre, som ønsker at arbejde med lignende indsatser

faglig sparring og refleksion. Det gør, at det pædagogiske

og praksisudvikling:

personale bliver aktive drivkræfter i udviklingen.

1. G
 ør udviklingsarbejdet til en fælles opgave. Det er

3. G
 ør jeres udviklingsprojekt meningsfuldt. Det er be-

inspirerende og motiverende, at hele dagtilbuddet på

tydningsfuldt for ledelsens og det pædagogiske persona-

samme tid arbejder med et fælles udviklingsfokus og

les motivation, når nye indsatser kan kobles til eller bygge

deler erfaringer med hinanden.

videre på tidligere indsatser. Det kan fx være en god ide
løbende, men især ved begyndelsen af udviklingsarbejdet

2. S
 ikrer jer ledelsesmæssig engagement og ramme-

bygger videre på tidligere projekter, redskaber eller meto-

ligheder undervejs og mulighed for at øve en ny praksis,

der, der allerede bruges osv.

at ledelsen prioriterer og rammesætter jeres udviklings-
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at drøfte, hvordan det nye har sammenhæng med eller

sætning. Det er centralt både for at skabe refleksionsmu-

Inspirationskatalog | Fokus på ledelse som drivkraft
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På www.emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer og forældre
samarbejde, flere eksempler på indsatser og praksisudvikling i dagtilbud samt videoer og pædagogiske redskaber.

