
PÆDAGOGISK PRAKSISUDVIKLING

Beskrivelse af indsatsen:

Gensidig dialog og fælles mål med forældre 
om børnenes trivsel, udvikling og læring

Udviklet og afprøvet i fem dagtilbud i område Amager, Københavns Kommune



Indhold
Om Indsatsbeskrivelsen ........................................................................................................3

Hvad vil ledere og personale forandre i deres pædagogiske praksis?................4

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis? ................................................4

Det vil dagtilbuddene gerne opnå ....................................................................................6

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis..........................................................................8

Fase I   Forundersøgelse af tonen i dialog med og om forældre ......................10

Fase II   Træningsbane: øvelse i at anvende udvekslende tone i dialog 
              med forældre og i at udvikle fælles mål med forældre .........................12

Fase III   Udvikling af fælles mål og strategier med forældre om barnets 
              trivsel, udvikling og læring ...............................................................................16

Fase IV   Forundersøgelse af tonen i dialog med og om forældre ......................18

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter ...................................................................19

Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet som led i projekt Styrket fokus på børns læring i dagtilbud.

Det er Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole, VIA og Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) v. DPU, 

Aarhus Universitet, som har gennemført projektet sammen med otte kommuner i perioden 2017-2018. Undervisningsministeriet 

står bag projektet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Layout: Campfire & co   Foto: Colourbox



Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

Om Indsatsbeskrivelsen

Læsevejledning

I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan fem 

dagtilbud i Område Amager i Københavns Kommune har 

omsat viden fra forskning om virkningsfuldt forældresamar-

bejde til forandringer i deres pædagogiske praksis. 

Som led i projekt Styrket fokus på børns læring har dagtil-

buddene først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve 

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

udviklede indsats, at den er tæt koblet til det pædagogiske 

arbejde og forældresamarbejde i hverdagen og bygger vide-

re på eksisterende praksis. 

Indsatsen skal styrke samarbejdet med forældre til alle 

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

positioner.

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
•  Hvordan pædagogisk personale anvender en udvekslende tone i en gensidig dialog med forældrene. Den ud-

vekslende tone og gensidige dialog baserer sig på nysgerrighed og åbenhed over for at inddrage forældrenes 

perspektiv. 

•  Hvordan pædagogisk personale udvikler fælles mål og strategier med forældrene i planlagte forældresamtaler 

om at støtte barnets trivsel, udvikling og læring – med fokus på børnenes socioemotionelle kompetencer.

•  Hvordan pædagogisk personale inspirerer forældre til nye handlemuligheder i forhold til deres barn ved at 

tydeliggøre barnets læring og udvikling i dialogen med forældre.
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Hvad vil dagtilbuddene forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddenes motivation for at sætte øget fokus på forældre-

samarbejdet og den viden fra forskningen, som de er blevet inspireret af.

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter
Her finder du dagtilbuddenes centrale læringspunkter.

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om den indsats og praksisudvikling, som dagtilbuddene i 

København har udviklet, og hvordan de helt konkret arbejder i praksis.
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Hvad vil ledere og personale forandre i 
deres pædagogiske praksis?

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens målgruppe er alle børn i dagtilbuddet. Dagtilbuddenes arbejde med et styrket forældresamarbejde 

skal fremme øget trivsel, udvikling og læring for den samlede børnegruppe. 

I arbejdet med at anvende en udvekslende tone i gensidige dialoger med forældrene og udvikle fælles mål 

med forældrene for barnets trivsel, udvikling og læring har dagtilbuddene et særligt fokus på forældre til børn i 

udsatte positioner. Konkret anvendes det pædagogiske refleksionsværktøj TOPI til at vurdere børnenes trivsel 

i kommunen. Med dette redskab vurderes børnene at være i enten grøn (trives godt), gul (signaler på at barnet 

ikke trives) eller rød (barnet trives ikke) trivsel. Dagtilbuddene har haft fokus på at styrke samtaler med forældre 

til børn i gul eller rød trivsel i projektet.

Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddenes motivation 

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

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

buddene har ladet sig inspirere af forskning i virkningsfuldt 

forældresamarbejde. 

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?
De deltagende dagtilbud i område Amager har været opta-

get af at udvikle en fælles praksis for og tilgang til at inddra-

ge forældre i samarbejdet om deres barns trivsel, udvikling 

og læring. Baggrunden for dette er bl.a., at det pædagogiske 

personale har oplevet, at de manglede en systematik i 

kommunikationen med forældrene, der sikrer en rød tråd i 

samarbejdet og at alle forældre inddrages heri.

Derudover har flere forældre givet udtryk for, at de kun i be-

grænset omfang oplever sig inddraget i et samarbejde med 

dagtilbuddet om deres barns trivsel, udvikling og læring. 

Personalet har oplevet, at det kan være vanskeligt at inddra-

ge alle forældre i et samarbejde. Det kan også være vanske-

ligt at skabe en gensidig dialog, som sikrer, at forældrenes 

perspektiv bringes i spil i forhold til at finde fælles veje til at 

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

Gensidig dialog med inddragelse af forældres perspektiv
Forskning viser, at når dialogen mellem dagtilbud og forældre bygger på anerkendende og respektfulde rela-

tioner, er der bedre mulighed for at styrke forældresamarbejdet. At arbejde med anerkendende og respektfuld 

dialog med forældre handler blandt andet om at inddrage forældrenes perspektiv på deres barn samt at fokuse-

re på forældres styrker fremfor svagheder. Det betyder, at dagtilbuddet trkker på det, forældrene kan, og det der 

lykkes som byggesten i samarbejdet.

Fælles mål og strategier mellem dagtilbud og forældre
Når forældresamarbejdet har fokus på at skabe sammenhæng i indsatsen på tværs af dagtilbud og hjem, perger 

forskning på, at det har en positiv betydning for børns udvikling. En sammenhængende indsats kan fx handle 

om, at det pædagogiske personale og forældre har et fælles sprog om nødvendige og passende udfordringer for 

barnet samt fælles handlestrategier for, hvordan barnets udvikling kan understøttes.

Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende
Forskning viser, at det styrker børns udvikling, hvis forældre og dagtilbud har gensidig dialog om barnets trivsel, 

udvikling og læring. Det er derfor et kerneelement at arbjede med en model, der sikrer forældres regelmæssige 

deltagelse og inddragelse samt rammer for gensidig dialog og vidensdeling om barnets udvikling. Et vigtigt 

element i en anerkendende og motiverende dialog er en udvekslende tone kendetegnet ved, at forældre er 

positioneret som partnere, man samtaler og udveksler med.

Dagtilbuddet støtter forældre i nye handlemuligheder i forhold til barnet
Forskning viser, at dagtilbud kan bidrage positivt til læringsmiljøet i hjemmet ved at synliggøre, konkretisere og 

modellere nye handlemuligheder for forældrene. At give forældre alternative handlemuligheder i hjemmet kan 

bidrage til at gøre det nemmere for forældre at udvikle et samvær med deres barn, som styrker barnets udvikling 

og læring. det kan fx ske gennem synliggørelse af læring i den pædagogiske praksis i dagtilbuddet til inspiration 

for forældre.

Dagtilbuddene har hentet inspiration i forskning til at finde 

mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, som 

de har valgt at arbejde med. 

Dagtilbuddene har arbejdet med at omsætte fire kerneele-

menter, som forskning indikerer er virkningsfulde i et styrket 

forældresamarbejde i deres egen praksis: 

Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?



Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

6

Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddene har arbejdet med at beskrive en ’forandrings-

model’ for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til at 

få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til de resul-

tater, som ledere og personale gerne vil opnå. Med andre ord 

er forandringsmodellen med til at tydeliggøre sammenhæn-

gen mellem de tiltag, som dagtilbuddene igangsætter og de 

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

Figuren nedenfor viser dagtilbuddenes forandringsmodel.

Du kan finde inspiration til, hvordan man opstiller en foran-

dringsmodel her: www.emu.dk

Aktiviteter Resultater på 
kort sigt

Resultater på 
langt sigt

Resultater på 
mellemlangt 

sigt

Pædagogisk
 personale får viden 

om gensidig dialog og 
udvekslende tone

Forældre oplever
sig velkomne i 
dagtilbuddet

Forældre og pæda
gogisk personale 

møder hinanden an
erkendende og med 
fælles udveksling af 

viden om barnet

Forældre er aktive 
deltagere og tager 
ansvar for at støtte 
deres barns trivsel, 
udvikling og læring

Pædagogisk
 personale undersøger 

egen og kollgers tone 
i dialog med og om 

forældre

Dialog mellem 
dagtilbud og forældre 

er kendetegent af 
nysgerrighed og 

åbenhed

Forældre er bevidste 
om betydning af 

egen rolle ift. barnets 
trivsel, udvikling og 

læring

Børn i udsatte
positioner trives 

bedre

Pædagogisk
personale øver sig 

i at anvende ud
vekslende tone og 
udvikle fælles mål 

med forældre

Der udarbejdes fæl
les principper for 
forældresamtaler

Øget inddragelse af
 forældre i samarbejdet 

om barnets trivsel, 
udvikling og læring

Forældre bliver inspi
reret til at anvende 
nye handlemulig
heder til at støtte 

deres barns trivsel, 
udvikling og læring

Børn i udsatte 
positioner har

styrkede sociale og 
sproglige kompencer

Forældresamtaler
om udvikling af fælles 

mål og strategier med 
forældrene

Pædagogisk
personale følger 

løbende op på fælles 

mål og strategier med 
forældre

Pædagogisk
praksis er mere 

synlig i dialogen med 
forældre

Der er en tillids
baseret relation 

mellem forældre og 
pædagogisk 

personale

Børn i udsatte 
positioner 

oplever sammen
hæng mellem hjem 

og dagtilbud

Pædagogisk 
personale anvender 
fælles principper for 

forældresamtaler

Pædagogisk perso
nale arbejder ud fra 
fælles tilgang, sprog 

og systematik i 
forældresamtaler

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



Forandringsmodellen viser, at dagtilbuddene ønsker, 

at dialogen mellem dagtilbud og forældre er ken-

detegnet af nysgerrighed og åbenhed ud fra en 

forventning om, at dette vil skabe øget gensidighed i 

dialogen. For at opnå dette vil dagtilbuddene arbejde 

med at anvende en udvekslende tone i dialogen, hvor 

det pædagogiske personale er lyttende og søger 

at inddrage forældrenes perspektiver. Herigennem 

ønsker dagtilbuddene, at forældrene oplever sig 

mere velkomne i dagtilbuddet og motiveres til at 

deltage aktivt i et samarbejde om deres barns trivsel, 

udvikling og læring. Det er også ønsket, at forældrene 

gennem den gensidige dialog bliver mere bevidste 

om betydningen af egen rolle, får inspiration til nye 

handlemuligheder i forhold til barnet og oplever, at 

de kan gøre en positiv forskel for barnets udvikling, 

uanset deres forudsætninger. 
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Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddene har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddene 

har derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre og dokumen-

tere dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddene har gjort sig erfaringer 

med, hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, og som skal håndteres. Personalets 

læring i forhold til prøvehandlingerne er blevet understøttet af faglig sparring og reflekterende samtaler med 

pædagogisk leder og/eller pædagogisk konsulent. Personale og ledere har anvendt videoobservation til at 

dokumentere prøvehandlinger, som er blevet analyseret i en reflekterende samtale mellem medarbejdere og evt. 

ledere. På baggrund af fælles refleksion har personalet planlagt nye handlinger i aktionslæringsforløb. 

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis 
Der har været nedsat et implementeringsteam med pædagogiske ledere, klyngeledere og pædagogiske konsu-

lenter og pædagoger, som har været ansvarlige for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige rammer for at 

arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes under-

vejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds 

prøvehandlinger.

Tilgang til praksisudvikling i projektet

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddene konkret arbej-

der med at styrke læringsmiljøerne og fremme børnenes 

deltagelse. Forandringsmodellen, der er beskrevet på de 

foregående sider, er omsat i konkrete handlinger og arbejds-

gange, som indsatsen indebærer for ledere og pædagogisk 

personale i hverdagen. I figuren på næste side, kan du se 

et overblik over forskellige faser, som indsatsen er inddelt i, 

og arbejdsgange i hver fase, hvilke aktører, der indgår, samt 

de pædagogiske redskaber, der understøtter arbejdet med 

indsatsen.

Indsatsen og praksisudviklingen er struktureret i fire overordnede faser:

Fase I    Forundersøgelse af tonen i dialog med og om forældre.  

Fase II    Træningsbane – øvelse i gensidig dialog i udvekslende tone og i at udvikle fælles mål med forældre.

Fase III    Udvikling af fælles mål og strategier for barnets trivsel, udvikling og læring.

Fase IV    Løbende opfølgning på fælles mål og strategier for barnets trivsel, udvikling og læring.



Redskab

Aktører

Fase ll: Træningsbane - 
øvelse i gensidig dialog 
i udvekslende tone og i 
udvikling af fælles mål

Fase lll: Udvikling af fælles 
mål og strategier for barnets 
trivsel, udvikling og læring

Fase lV: Løbende 
opfølgning på  
fælles mål og  
strategier for  

barnets trivsel,  
udvikling og læring

Fase l: Forundersøgel-
se af tonen i dialog 
med og om forældre
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Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddene i Københavns Kommune
Kerneelementer
• Gensidig dialog mellem dagtilbud og forældre, der sikrer inddragelse af forældrenes perspektiv

• Dialog mellem forældre og dagtilbud er anerkendende og motiverende dialog udvekslende tone

• Fælles mål og strategier for barnets trivsel, udvikling og læring

• Dagtilbuddet støtter forældre ift. nye handlemuligheder i forhold til barnet

Observation af tone 
i dialog om og med 

forældre

Fælles reflektion 
og positiv feed-
back til kolleger

Udarbejde fælles 
principper for  

forældresmtaler

Videndeling
Rollespil og  
observation

Refleksions møder

Kick off:  
Cafedialog forældre

Kontakt
pædagog

Dokumentation af 
barnets udvikling

Løbende mundtlig 
opfølgning

Opfølgsnings-
samtale

Vudering 
trivselsskema

Alle 
pædagogiske 

personaler

Pædagogisk 
personale og 

leder

Pædagogisk 
personale og 

leder

Pædagogisk perso
nale og pædagogisk 
konsulent faciliteter

Forældre, pædagogisk 
personale og leder

Planlagt samtale med 
forældre

Forældre, pædagogisk 
personale og leder

Invitation til 
samtale med 

forældre

Pædagogisk personale 
og leder

Skabelon 
invitation

Praksisfortælling 
og inspiration til 

forældre

Kontrakt

Litteratur 
kerneelementer

Spørgsmål til café
dialog med forældre

Trivselsskema

Fælles principper 
for tilgang i  

forældresamtaler

Handleplan

Fælles principper 
for tilgang i  

forældresamtaler
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Fase I   

Forundersøgelse af tonen i dialog med 
og om forældre
I indsatsens første fase, gennemfører pædagogisk personale 

og ledelse en forundersøgelse, hvor de observerer egen og 

kollegers tone i dialogen med og om forældre i dagtilbuddet. 

Formålet er at skabe øget bevidsthed om tonen i dialogen 

og at undersøge, om der er forskel på hvilke forældre, de 

anvender forskellige toner overfor. 

Forundersøgelsen igangsættes på et personalemøde eller 

andet pædagogisk mødeforum, hvor formål og fokus i forun-

dersøgelsen drøftes. Der bliver indgået en kontrakt mellem 

de nærmeste kolleger (på stuen/i gruppen), som beskriver 

etik, indhold og forventninger til hinanden i forundersø-

gelsen. I kontrakten aftales det, at personalet ud fra en 

anerkendende tilgang, konstruktiv undren og med positiv 

feedback observerer egen og kollegers tone i dialog om og 

med forældre i en periode på 14 dage. Med denne tilgang 

fokuserer det pædagogiske personale og ledelse på de posi-

tive eksempler på en udvekslende tone og gensidig dialog, 

som de ønsker at fremme og gøre mere ud af. 

Personalet får notesbøger til at notere konkrete observa-

tioner. Ledelsen har ansvar for at samle op og skabe rum 

for fælles refleksion blandt det pædagogiske personale. 

Læringspunkter fra observationerne og fra den fælles 

refleksion bringes i spil i forhold til det videre arbejde med 

at øve sig i en gensidig dialog i en udvekslende tone med 

forældrene.

Observation i pædagogisk praksis styrker bevidsthed om en udvekslende tone i dialogen 
Erfaringen fra dagtilbuddene, er, at det er vanskeligt at finde tid og rum til at notere observationer af kollegers 

dialog med og om forældre i løbet af arbejdsdagen. Det pædagogiske personale fortæller, at observationerne 

fylder i bevidstheden, og at det har medført en generel opmærksomhed på tonen i forældredialoger, og at per-

sonalet har observeret egen tone i dialog om og med forældre.

Vanskeligt at observere kolleger i en travl hverdag
Personalet oplever, at det kan være svært at observere kolleger, fordi man selv er optaget samtidig med andre 

børn eller forældre. Derfor har flere medarbejdere valgt at tale med kolleger om konkrete episoder og tonen, 

efter det har fundet sted på tidspunkter, hvor der er tid og ro til det. Flere dagtilbud har erfaret, at det kan være 

hensigtsmæssigt at samle op på observationerne på stuemøder, samt at det understøtter processen, hvis obser-

vationer af kolleger skemalægges med eksempelvis 15 min. onsdag morgen inkl. tid til at notere i notesbogen. 

Kollegaobservation kræver særlige kompetencer
Nogle medarbejdere og pædagogiske ledere har endvidere reflekteret over, at når det er vanskeligt at obser-

vere hinanden, kan det også handle om, at personalet ikke har de rette forudsætninger for og kompetencer til 

kollegaobservation. Eksempelvis kan det være vigtigt, at personalet ved, at det ikke er nødvendigt at notere 

alle fakta fra en situation, men at man fokuserer sine noter om, hvornår man ser eksempler på den udvekslende 

tone i hele sætninger, eller hvordan en sætning åbnes, så den indbyder til en udvekslende tone. 

Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen



Inspirationskatalog   |   Fokus på ledelse som drivkraft
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Fase II   

Træningsbane: øvelse i at anvende en ud-
vekslende tone i dialogen med forældre og i 
at udvikle fælles mål med forældre
Indsatsens anden fase igangsættes samtidig med første 

fase. Fase to består af videndeling og litteratur til pædago-

gisk personale, et kick-off arrangement med forældre, udar-

bejdelse af fælles principper for tilgang til forældresamtaler 

og øvelse i udvekslende tone i gensidig dialog samt øvelse i 

at udvikle fælles mål. 

Videndeling og inspiration til pædagogisk personale 
om de udvalgte kerneelementer
For at skabe et fælles afsæt og inspiration til alle pædago-

gisk personaler i dagtilbuddene, får alle tid til at læse og 

reflektere over beskrivelsen af udvalgte kerneelementer fra 

inspirationskataloget - samt litteratur om den udvekslende 

tone baseret på Charlotte Palludans forskning.

Inspirationskatalog   |   Tema 1: Tilrettelæggelse og organisering af forældresamarbejdetPædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen
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Man kan skelne mellem en undervisende og 

udvekslende tone i dialogen. Hvor den udveks-

lende tone er kendetegnet ved, at forældre er 

positioneret som partnere, man samtaler og ud-

veksler med, kan en undervisende tone opfat-

tes som belærende og instruerende og derved 

hæmme et åbent og ligeværdigt samarbejde.

Hvad er en 
udvekslende tone?



Kick-off arrangement med forældre 
Hvert dagtilbud afholder et forældremøde, hvor det bliver 

formidlet, at dagtilbuddet er optaget af at styrke samar-

bejdet med forældrene og i højere grad ønsker at inddrage 

forældrene i forhold til at udvikle fælles mål og strategier 

for barnets trivsel, udvikling og læring – samt at forældreind-

dragelsen skal styrkes gennem udvikling af den pædagogi-

ske praksis.

I invitationen til forældremødet har det pædagogiske per-

sonale beskrevet, at det er nysgerrigt efter at høre foræl-

drenes perspektiver på, hvordan de ønsker en styrket dialog 

og inddragelse i dagtilbuddet. Der er udarbejdet fem fælles 

spørgsmål, som forældrene drøfter på mødet, og som de kan 

læse på forhånd i invitationen. På mødet er opstillet cafébor-

de, hvor forældrene sidder i mindre grupper. Ved hvert bord 

sidder også pædagogisk personale, som er ansvarlig for 

at facilitere dialogen. I boksen nedenfor kan du læse de 

spørgsmål, som kan drøftes på mødet.
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•  Hvad synes I er vigtigt i dagligdagens samtaler med det pædagogiske personale om jeres barns trivsel, udvik-

ling og læring

•  Hvornår oplever I, at sproget og kommunikationen er mere eller mindre nærværende mellem jer og det pæda-

gogiske personale?

•  Hvordan oplever I, at jeres holdning som forældre bliver inddraget i samtalen om jeres barns trivsel, udvikling 

og læring?

•  Hvordan kunne I tænker jer, at det pædagogiske personale i samtalen kom med vejledning og inspiration i 

forhold til at hjælpe jeres barn?

•  Hvilke forventninger har I til planlagte forældresamtaler med det pædagogiske personale om jeres barns 

trivsel, udvikling og læring

Spørgsmål til drøf telse i mindre grupper på 
forældremøde i dagtilbuddet

Drøftelser i mindre grupper bringer  
forældres perspektiv i spil
Dagtilbuddenes erfaring med at afholde forældremø-

det som gruppedrøftelser ved caféborde er overordnet 

positiv. Flere forældre kommer til orde på denne måde 

sammenlignet med fælles forældremøder, hvor alle 

er samlet på stuer. Personalet oplever, at drøftelser-

ne bidrog med mange, relevante ønsker og input fra 

forældrene. Dog var det også erfaringen, at de fælles 

spørgsmål, der var udarbejdet på forhånd, var vanske-

lige at forstå for mange forældre. Personalet måtte 

derfor i høj grad bidrage til at oversætte og forklare 

intentionen bag spørgsmålene. Dagtilbuddene har 

erfaret, at de fælles spørgsmål skal forenkles markant. 



Væsentligt at skabe mulighed for at personalet kan øve sig i den udvekslende tone
I dagtilbuddene har træningsbanerne og den efterfølgende fælles refleksion givet anledning til fælles drøf-

telser i forhold til mulige udfordringer i at anvende den udvekslende tone i en gensidig dialog – og har også 

bidraget til at skabe et fælles sprog omkring tilgangen til forældredialoger. 

Erfaringen er, at det er givtigt for både pædagogisk personale og pædagogisk leder at deltage i træningsbaner 

og den efterfølgende fælles refleksion og sparring baseret på videoobservation. Først og fremmest får medar-

bejderne mulighed for at øve sig i sprogbrug og spørgeteknikker med en udvekslende tone.

”Analyse af videoobservationer rummer en god læreproces, hvor medarbejderne får øje på, hvor de er udveks-

lende i tonen, og hvor de ikke er og har en fælles refleksion over, hvad det kan skyldes. Det er i videooptagel-

serne tydeligt at se, at når den udvekslende tone anvendes, giver det forældrene lyst til at fortælle, ansporer til 

stor fortællelyst.”

Pædagogisk leder, Område Amager 

Udarbejde fælles principper for tilgang til samtaler 
med forældre 
Dagtilbuddene udvikler fælles principper for tilgangen til 

forældresamtaler med det formål at skabe et fælles grund-

lag, som udmøntes i de planlagte forældresamtaler. Princip-

perne tager afsæt i det skriftlige materiale fra de afholdte 

kick-off-arrangementer med forældrene for herigennem at 

imødekomme forældrenes ønsker.

De fælles principper for tilgang til samtaler med forældre, 

som anvendes af det pædagogiske personale, kan findes 

her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Træningsbane i udvekslende tone i gensidig dialog 
og i at udvikle fælles mål
Det pædagogiske personale øver sig i at anvende den 

udvekslende tone samt at være både anerkendende og mo-

tiverende i dialogen med forældrene forud for de planlagte 

forældresamtaler. Træningen sker på p-møder eller andre 

mødefora i institutionen, hvor den pædagogiske leder og/

eller pædagogiske konsulent, faciliterer træningsbanen. Der 

kan anvendes en eller begge af følgende metoder:

•  Rollespil: En faciliteret samtale, hvor roller er beskrevet og 

fordelt på forhånd. En spiller rollen som forælder til barn ”i 

gul trivsel” eller barn ”i rød trivsel” baseret på dagtilbud-

dets trivselsvurdering af barnet. En eller to spiller rollen 

som pædagogisk personale, der har inviteret til samtalen 

ud fra en konkret bekymring. Facilitator sikrer løbende 

faglig refleksion undervejs i rollespillet. 

•  Videooptagelse af en forældresamtale med efterfølgende 

faglig refleksion og sparring ved facilitator.

Dagtilbuddene arbejder med træningsbanerne gennem akti-

onslæringsforløb, hvor de har planlagt konkrete handlinger 

i form af forældredialoger, enten som rollespil eller som 

dialoger med forældre i dagtilbuddet. Der gennemføres fæl-

les refleksion og faglig sparring med afsæt i videoobserva-

tioner, hvor de deltagende medarbejdere sammen med den 

pædagogiske leder og den pædagogiske konsulent deltager.
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Udvikling af fælles mål og strategier 
med forældre om barnets trivsel,  
udvikling og læring

Tre trin i dialogen med forældre i planlagte samtaler 
Trin 1: Fælles forståelse af barnets behov. 

• Forældrenes perspektiver på barnets behov og ønsker for barnets udvikling

• Forældrenes betydning

Trin 2: Fælles mål for barnets trivsel, udvikling og læring

•  Hvilke mål og strategier for barnets trivsel, udvikling og læring vil forældre og dagtilbud i fællesskab 

arbejde mod?

Trin 3: Konkretisering

• Hvordan kan forældrene støtte barnet bedst muligt?

• Hvordan kan dagtilbud støtte forældrene og barnet bedst muligt?

Fase III  

Dagtilbuddene udvikler fælles mål og strategier med foræl-

dre i de planlagte forældresamtaler. Fokus er på børn i ud-

satte positioner (afgrænset som børn i gul og rød trivsel) ba-

seret på trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbuddene med 

redskabet TOPI. Som forberedelse til arbejdet med at udvikle 

fælles mål med forældrene om barnets udvikling afholder 

en pædagogisk konsulent i forvaltningen en workshop for 

udvalgte medarbejdere om at udvikle fælles mål med afsæt 

i SMART-modellen. SMART-modellen har til formål at udvikle 

brugbare mål, der er kendetegnet ved at være Specifikke, 

Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte.

Planlagte forældresamtaler
Forberedelsen af de planlagte forældresamtaler tager afsæt 

i trivselsvurderingen, som det pædagogiske personale 

tættest på barnet har gennemført. Personalet udvælger 

et mindre antal temaer, som er vigtigst at samtale med 

forældrene om. Disse temaer fremgår i invitationen til sam-

talen. Formålet med dette er at sætte en indholdsmæssig 

ramme for samtalen, som forældrene kan forberede sig på. 

I invitationen er de valgte temaer tydeliggjort gennem en 

praksisfortælling, som det pædagogiske personale skriver på 

baggrund af observationer af barnet i dagtilbuddet.

Der er udviklet en fælles skabelon for invitationen. som dag-

tilbuddene anvender og tilpasser til egen forældregruppe. 

Den kan du finde her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Gennemførelse af samtalen tager afsæt i de fælles prin-

cipper for tilgang til forældresamtaler. Fokus i de fælles 

principper er bl.a. typer af spørgsmål, der skaber en anerken-

dende og motiverende dialog, hvor forældrenes perspektiv 

inddrages, og hvor det pædagogiske personale anvender en 

udvekslende tone. 

Der er overordnet tre trin i dialogen, som det pædagogiske 

personale følger.
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Samtalerne varer ml. 30-60 minutter afhængigt af, om det 

er en første samtale med en ny familie, en samtale som led 

i et længerevarende samarbejde, og om der deltager en tolk 

i samtalen.

Evaluering af samtalen gennemføres internt blandt persona-

let, umiddelbart efter samtalen er afholdt, med fokus på:

1.  Om det lykkedes at få forældrenes perspektiver på banen 

og skabe en fælles forståelse af barnets behov

2.  Om det lykkedes at skabe fælles mål og strategier for 

barnets trivsel, udvikling og læring  

3.  Om det lykkedes at blive konkrete ift. hvordan forældrene 

kan støtte barnet derhjemme og hvordan dagtilbuddet 

kan støtte barnet og forældrene bedst muligt.

Når der udvikles fælles mål med forældrene skal det gøres så konkret som muligt 
Erfaringen blandt det pædagogiske personale, er, at det er vanskeligt at udvikle konkrete mål – særligt mål for 

barnets socioemotionelle kompetencer, og at der skal være plads til at træne denne kompetence. Det er vigtigt 

at opstille konkrete tegn på den ønskede udvikling. Fx kan et mål være, at barnet styrker sin vedholdenhed. Et 

tegn på udvikling kan være, at barnet kan koncentrere sig om samme aktivitet i op til 10 min (mod tidligere max 

5 min). Personalets oplevelse er også, at det kan være vanskeligt undervejs i samtalen at have fokus på både 

den udvekslende tone og at udvikle fælles mål med forældrene. 

En pædagogisk medarbejder fortæller, hvordan hun lykkedes med at sætte fokus på fælles mål ved at indlede 

forældresamtalen med at sige: ”Vi tager afsæt i de her fortællinger [praksisfortællinger fra invitationen]. Hvad 

oplever I, når I læser det? Giver det mening for jer, og hvilke tanker giver det anledning til hos jer? Hvad er vig-

tigt for jer, når vi taler om udvikling hos [barnets navn]? Og så skal vi sammen finde ud af, hvordan vi fælles og 

hver især støtter op om dette – hos jer i hjemmet og her i institutionen”. 

Det pædagogiske personale har øvet sig i at turde være stille og lade forældrene både indlede og tale mere i 

samtalen. Det har bidraget med ny og overraskende viden om barnet. 

Gengivet efter pædagogisk personale, Område Amager
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Løbende opfølgning på fælles mål og 
strategier med forældre 

Fase IV 

Opfølgning på forældresamtalen sker i indsatsens fjerde og 

sidste fase, som handler om løbende opfølgning på fælles 

mål og strategier med forældrene. Den løbende opfølgning 

sker dels i den daglige dialog, hvor kontaktpædagog/primær 

pædagog følger op på samtalen og de aftalte fokuspunkter, 

strategier mm. for at understøtte forældrene.

Derudover sker den løbende opfølgning ved, at der inviteres 

til opfølgningssamtale mellem forældre og kontaktpædagog/

primær pædagog 1-2 mdr. efter første samtale. Formålet 

med opfølgningssamtalen er at følge op på fælles mål og 

strategier med fokus på barnets udbytte 

Tegn på udvikling i den løbende opfølgning
I forhold til den løbende opfølgning har personalet oplevet, at det at arbejde ud fra fælles mål for barnets 

udvikling giver en øget tydelighed og forudsigelighed i dialogen med forældrene. Det pædagogisk personale 

har oplevet, at der er skabt et mere trygt ’samtalerum’ også i den daglige dialog, hvor forældrene i højere grad er 

opsøgende overfor hende ift. at tale om barnets udvikling, og hvordan de bedst kan understøtte barnet. 

Det pædagogisk personale har oplevet, at der i forbindelse med en opfølgningssamtale to måneder efter den 

første samtale var skabt en større genklang mellem det, forældrene siger til barnet (om den givne udfordring, 

der er fokus på), og det, personalet i dagtilbuddet siger til barnet. Der er aftalt en fælles sætning mellem perso-

nale og forældre i forhold til den konkrete adfærd, der er fokus på hos barnet. Tilsvarende oplever pædagogen 

at barnet reagerer ved genkendelighed i forhold til netop den fælles sætning. 

Gengivet efter pædagogisk personale, Område Amager
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Dagtilbuddenes centrale  
læringspunkter
Dagtilbuddene har gjort sig en række erfaringer undervejs i 

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende 

indsatser og praksisudvikling:

1.  Ved at udvikle fælles principper for en gensidig dialog 

og udvekslende tone i forældresamtaler kan I skabe et 

fælles sprog om og tilgang til forældresamtaler blandt det 

pædagogiske personale og ledelsen. Herigennem kan I 

opnå en mere systematisk og kvalificeret inddragelse af 

forældrene.

2.  Ved at være åbne og nysgerrige - fx ved at lytte, turde 

være stille og give forældrene plads i samtalen - kan I få 

ny viden om barnet og indsigt i forældrenes intentioner 

for barnets udvikling og læring.

3.  At arbejde med videoobservation og fælles refleksion 

til løbende udvikling af jeres forældresamtaler kan være 

en øjenåbner for både det pædagogiske personale og 

ledelsne i forhold til potentialer for udvikling af pædago-

gisk praksis.
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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.


