Udviklet og afprøvet i Københavns Kommune

Fælles principper
for samtale med forældre

Fælles principper og retningslinjer for tilgang og dialog i planlagte forældresamtaler kan bidrage til øget systematik og en gensidig dialog, hvor forældrenes
perspektiv inddrages.
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. I en gensidig dialog er det
centralt at sikre fælles vidensdeling om barnets udvikling, hvor både forældrenes
og det pædagogiske personales perspektiver inddrages. De fælles principper for
samtaler med forældre beskriver en pædagogisk opmærksomhed og bevidsthed om,
hvordan man som pædagogisk personale kan bidrage til at skabe en gensidig dialog,
hvor forældrenes perspektiv bringes i spil, og hvor der er en udvekslende tone om
barnet mellem pædagogisk personale og forældre.

Redskabet, du læser om her, er
udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, fagpersoner
og konsulenter som en del af forsknings- udviklingsprojektet ”Styrket
fokus på børns læring i dagtilbud”.
Det er Undervisningsministeriet,
der står bag projektet i samarbejde
med Børne- og Socialministeriet.
Projektet har til formål at styrke
dagtilbuddenes arbejde med kvali
tet i den pædagogiske praksis.

De fælles principper indeholder konkrete forslag til at indtage en lyttende position i
samtalen og præsenterer en samtaleguide med gode råd til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på samtalen. De fælles principper indeholder også konkrete forslag til spørgsmålsformuleringer, der kan bidrage til at bringe forældrenes perspektiv
i fokus under samtalen.

Sådan bruger I fælles principper
for forældresamtaler

Det skal I være særligt
opmærksomme på

1. De fælles principper læses af det pædagogiske
personale og ledelse og drøftes derefter på fx et
personalemøde med fokus på, hvordan de kan forstås
og fortolkes i praksis.

Det kan være en god ide, hvis pædagogisk personale og
ledelse i dagtilbuddet i fællesskab reflekterer over følgende spørgsmål, når I arbejder med de fælles principper
for forældresamtaler:

2. Det kan være, at I har behov for at justere eller tilpasse de fælles principper for forældresamtaler, så de
afspejler jeres ønsker og intentioner for dialogen med
forældre.

• Er der fælles forståelse af og enighed om, hvordan I
skaber en gensidig dialog med forældre?

Principperne kan anvendes direkte under forældresamtaler til at strukturere samtalen, eller de kan fungere som
en fælles baggrundsviden og tilgang mellem det pædagogiske personale uden at indgå direkte i samtalerne?

• Er I opmærksomme på, hvordan forældresamtalerne
normalt forløber – hvor meget taler det pædagogiske
personale, hvor meget taler forældrene, og hvem
bestemmer, hvad der tales om?
• Er der nogle forældre, som det er vanskeligere at skabe
en gensidig dialog med – og hvad gør I så?
• Hvordan vil I under samtalen udvikle fælles mål for
barnets trivsel, udvikling og læring sammen med forældrene?
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Redskab

Fælles principper og retningslinjer
for planlagte samtaler med forældre om fælles mål for
barnets trivsel, udvikling og læring
Dette redskab beskriver en række fælles principper for
det pædagogiske personales tilgang til dialogen med
forældre i planlagte samtaler. Redskabet indeholder også
retningslinjer for forberedelse, gennemførelse og opfølgning på samtaler med forældre.

Fælles principper for samtale med forældre
• Når du som pædagogisk personale skal gennemføre
en planlagt samtale med forældre om deres barn er
empati og imødekommenhed vigtige nøgleord. Det er
ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at man ikke
kan tale om ”den gode samtale” uden også at tale om
”den gode lytter”. Vi ønsker at skabe en gensidig dialog, hvor vi som fagprofessionelle lytter til den anden
part i samtalesituationen. Det er derfor en vigtig faktor
at kunne lytte med empati, hvis samtalen skal være
succesfuld for alle. På den måde er det hensigten at
skabe en samtale mellem ligeværdige partnere, hvor
både forældre og personale har lyst til og mulighed for
at bidrage med viden om barnet.

kan sikre dette på, er ved at tydeliggøre samtalens
formål og indhold indledningsvis og undervejs i samtalen, samt at I afslutningsvis mundtligt gengiver eller
skriftligt skitserer, hvad der er skrevet ned undervejs,
og hvilke aftaler der evt. er lavet.
• Under samtalen er det vigtigt, at I giver forældrene en
oplevelse af, at de bliver taget alvorligt, og at I som
fagprofessionelle tager afsæt i netop deres familie og
deres barns konkrete situation. På den måde undgår I,
at forældrene oplever sig som én blandt mange. Hvis
samtalen holdes i institutionen, er det også vigtigt, at I
gør en indsats for at få dem til at føle sig velkommen.

• Vi mennesker opfatter mange gange situationen
forskelligt. Derfor er det vigtigt, at vi som fagprofessionelle i samtalen sørger for, at vi og forældrene ikke
taler forbi hinanden. Fokus må være på at skabe fælles
forståelse for barnets behov og den konkrete kontekst
eller situation, som samtalen omhandler. En måde, I
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Forældrene finder det vigtigt og
oplever, at samtalens kvalitet styrkes,
hvis…
• vi tager afsæt i konkrete hverdags-/
praksisfortællinger om deres barn, som
illustrerer, hvordan barnet er og handler i
dagtilbuddet, samt hvad barnet er optaget af i institutionen. Praksisfortællingerne kan både gengive positive og negative
situationer – men vær bevidst om, hvad
I vil opnå med fortællingen, og hvad der
således bør være i fokus.
• vi giver inspiration til, hvad forældre kan
gøre derhjemme for at styrke deres barns
udvikling, trivsel og læring og derved
understøtte arbejdet i institutionen – ikke
nødvendigvis via samme metoder.
• samtalen er med medarbejdere, som forældrene kender, og som er tæt på barnet
i hverdagen.

Den professionelle og faglige tilgang til en gensidig dialog: En udvekslende og undervisende tone i
dialogen
Man kan skelne mellem en undervisende og udvekslende
tone i dialogen. Hvor den udvekslende tone er kendetegnet ved, at forældre er positioneret som partnere,
man samtaler og udveksler med, kan en undervisende
tone opfattes som belærende og instruerende og derved
hæmme et åbent og ligeværdigt samarbejde.
I den gensidige dialog er vi særligt optaget af at anvende
en udvekslende tone for at skabe rum for, at forældrenes
perspektiver inddrages og for at give dem en oplevelse
af, at deres behov og ønsker for barnets udvikling er
betydningsfuld. Det kan også være relevant at anvende
en undervisende tone i nogle situationer, hvor I fx ønsker
at bringe jeres faglige perspektiver tydeligere i spil, eller
hvis I bliver opmærksomme på uhensigtsmæssig adfærd,
som I ønsker at tydeliggøre. I skal dog være opmærksomme på, at den undervisende tone let kan modvirke
dialogens gensidighed.
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Fokuspunkter i den udvekslende tone
• Stil mange udvekslende spørgsmål, om hvorledes
forældrene gør derhjemme
• Vær nysgerrig - også selv om du tror, at du forstår
• Spørg ind fx
-- Kan I beskrive jeres oplevelse af… ?
-- Kan I sætte flere ord på jeres oplevelse/beskrivelse
af…?
-- Hvad tænker I, at jeres rolle kunne være i forhold
til…?
-- Hvad er muligt hjemme hos jer/ hvordan kunne der
arbejdes med dette hjemme hos jer?
-- Hvad kunne I tænke jer, at institutionen havde fokus
på?
• Kom gerne med egne eksempler, der underbygger
forældrenes tese
• Kom ind på, hvordan barnet kan styrkes i dagligdagen
både derhjemme og i institutionen.
Fokuspunkter i den undervisende tone
Vær bevidst omkring og evt. italesæt dit skift fra udvekslende tone til undervisningstonen. Fx i forhold til:
• Direkte guidning af de konkrete tiltag - nu giver jeg et
eksempel på hvordan I kunne arbejde med …
• Faglig beskrivelse af barnets udvikling - ”vi har set
at [barnets navn] er begyndt at koncentrere sig om
dukkelege i længere tid og i mindre grad flakke rundt
mellem forskellige lege uden fokus…”
Teori om ”den udvekslende tone” bygger på Charlotte
Palludans ph.d.-afhandling ”Børnehaven gør en forskel”.
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Retningslinjer for forberedelse, gennemførelse
og opfølgning på samtaler med forældre
Før samtalen/forberedelse
Inden samtalen bør følgende overvejes:
• Sæt mødetiden ind i jeres kalender

Under samtalen
• Byd velkommen og afklar konteksten/fortæl rammerne
for mødet -> hvorfor er vi her/oprids af formålet med
mødet

• Forbered samtalen ved at dele tiden op i forhold til
dagsordenens punkter

• Kom gerne med eksempler, der understreger målet for
samtalen

• Giv forældrene dagsordenen senest en uge før mødet
– overvej om forældre skal inviteres både mundtligt og
skriftligt. I kan anvende den fælles skabelon til invitation til samtalen, som ligger her www.emu.dk/omraade/
dagtilbud

• Dagsordenen er synlig og tilgængelig for alle parter

• Hvad er mødets formål – fx at samtalens formål er
at drøfte de forhold ved barnets trivsel, der giver
anledning til bekymring, og som er årsag til at afholde
samtalen, samt hvad dagtilbud og forældre kan gøre
for at støtte barnet

• Sørg for at overholde tiden
Afrunding af samtalen
• Rids de indgåede aftaler op, så alle er klar over, hvad
der er aftalt
• Spørg om der er noget, der er uklart
• Aftal, hvordan og hvornår der følges op på målene

• Hvor mødet afholdes (et roligt uforstyrret lokale, uden
indblik udefra)

• Spørg ind til, hvordan de har oplevet processen fra
invitationen til at sidde i samtalen

• Hvilken servering skal forekomme?

• Sammenfat aftalerne skriftligt til begge parter

• Afklar internt, hvem der skriver de aftalte mål ned
• Hvor mange medarbejdere deltager? Hvis to medarbejdere deltager, kan den ene evt. være referent og
tidsstyrer og den anden mødeleder

Efter samtalen
• Medarbejdere giver feedback på samtalen til hinanden
• Indskriv opfølgningsmødet i institutionens kalender

• Hvordan skal placeringen af mødedeltagerne være?
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