
1

Invitation til 
forældresamtale

Sådan bruger I invitationen 
til forældresamtale
1. Invitationen er en skabelon, der kan tilpasses den lo-

kale kontekst og den konkrete forældresamtale. I skal 
bl.a. beskrive den konkrete udfordring eller situation, 
som samtalen omhandler.

2. I sender invitationen til forældrene senest en uge 
inden samtalen. Sammen med invitationen skal 
forældrene have udleveret en kort praksisfortælling 
fra dagtilbuddet om deres barn. Praksisfortællingen er 
baseret på det pædagogiske personales observationer 
af barnet i dagtilbuddet.

3. Det kan være en god ide at overlevere invitationen 
mundtligt og fortælle forældrene om samtalens for-
mål og form. På den måde kan forældrene få mulighed 
for at stille spørgsmål til samtalen, som kan afklare 
eventuel tvivl eller utryghed?

Det skal I være særligt  
opmærksomme på
• I kan med fordel overveje, om det er mest hensigts-

mæssigt, at den praksisfortælling, som I vælger at 
beskrive for forældrene, er baseret på observationer 
af barnet, der afspejler den udfordring eller bekymring, 
som samtalen omhandler, og/eller om praksisfortæl-
lingen skal beskrive barnet i mere positive situationer, 
der illustrerer barnets ressourcer.

• Det er vigtigt, at I med invitationen signalerer, at I er 
nysgerrige og åbne over for forældrenes perspektiver 
på deres barn. 

• For at skabe gode rammer for en gensidig dialog er 
det en god ide, at I tydeliggør over for forældrene, at 
I forventer, at de forbereder sig på samtalen ved at 
reflektere over de spørgsmål om barnet, som fremgår 
af invitationen.

Udviklet og afprøvet i Københavns Kommune

Invitationen til forældresamtaler har til formål at skabe en tryg ramme for foræl-
dresamtaler ved at forberede forældrene på samtalens indhold og fokus og give 
dem mulighed for at reflektere over egne perspektiver, behov og ønsker forud for 

samtalen.

Gode forældresamtaler kræver en god forberedelse. Det kan være betydningsfuldt 
for udbyttet af samtalen, hvordan forældrene bliver inviteret. Formålet med invitati-
onen til forældresamtaler er at skabe en indbydende ramme for samtalen, hvor foræl-
drene motiveres til at deltage bl.a. ved at tydeliggøre, hvad samtalen skal omhandle, 
og hvilke forventninger der er til forældrene forud for samtalen. 

Invitationen er udarbejdet til brug for planlagte samtaler med forældre til børn i 
udsatte positioner, hvor det pædagogiske personale har en konkret bekymring 
for barnets trivsel baseret på dagtilbuddets seneste trivselsvurdering af barnet. 
Invitationen skal tydeliggøre for forældrene, hvad der er fokus på i samtalen. Det er 
vigtigt, at I fokuserer på få udvalgte temaer i samtalen. På den måde kan I sikre, at 
samtalens fokus bliver så konkret som muligt, og i tillæg hertil skabe en tryg ramme 
for forældrene, hvor de ved, hvad de skal forberede sig på, og hvad de kan forvente 
at skulle tale om under samtalen. 

Invitationen er bygget op om en praksisfortælling fra barnets hverdag i dagtilbuddet, 
som I enten kan vedlægge eller skrive direkte ind i invitationen. Formålet med prak-
sisfortællingen er at give forældrene indblik i personalets observationer af barnet 
i dagtilbuddet, som kan illustrere barnets interesser og ressourcer og/eller barnets 
udfordringer i konkrete situationer i dagtilbuddet.

Redskabet, du læser om her, er 

udviklet i et samarbejde mellem Kø-

benhavns Kommune, fagpersoner 

og konsulenter som en del af forsk-

nings- udviklingsprojektet ”Styrket 

fokus på børns læring i dagtilbud”.  

Det er Under visningsministeriet, 

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.
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Invitation til samtale

Kære forældre til 

Udviklet og afprøvet i Københavns Kommune

Vi inviterer jer til samtale dag d. / . kl.  i 

Vi har brug for at tale med jer om den seneste trivselsvurdering, som pædagogerne omkring jeres barn 
har udarbejdet. Trivselsvurderingen viser, at jeres barn har brug for ekstra tiltag/støtte i forhold til at:

Vi ved, at børn kan agere forskelligt i institutionen og derhjemme – derfor vil samtalen forløbe som en 
dialog, hvor vi drøfter jeres barns trivsel, læring og udvikling. Hvordan oplever I jeres barn derhjemme, 
og hvordan oplever vi barnet i institutionen? Hvad kan vi hver for sig og sammen gøre for, at jeres barn 
kommer i bedst mulig trivsel?

Før samtalen får I udleveret en fortælling, som beskriver en episode eller situation med jeres barn fra 
hverdagen. Til selve samtalen ser vi på fortællingen sammen og har dialog om, hvordan I oplever jeres 
barn i lignende sammenhænge. Målet er at finde ud af, hvad vi sammen kan gøre for at fremme jeres 
barns trivsel.

Har I brug for, at vi drøfter bestemte forhold til samtalen, så giv os besked i forvejen, så vi kan forberede 
os bedst muligt.

Er I i tvivl om samtalens forløb, er I velkommen til at spørge os. Har I spørgsmål til, hvordan vi i øvrigt 
arbejder med trivselsvurderingen, så tag dem med til samtalen.

Med venlig hilsen

,  og 

Redskab


