
Sammenhæng mellem 
hjem og dagtilbud 
– også i en tid med corona

Vi gør mange ting anderledes i denne tid, hvor vi stadig skal holde afstand. Derfor kan 
det måske være svært at holde fast i den vigtige udveksling af viden mellem forældre og 
dagtilbud. Her er en materialepakke, der består af postkort og plakater, der kan være 
med til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud – også i en tid med corona.

Til dagtilbudsforvaltningen:

Denne materialepakke er tænkt som inspiration til jeres pædagogiske personale, der 
har det daglige ansvar for at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.
Hvis det er muligt, vil vi opfordre til, at I deler plakaterne og postkortene ud til dagtil-
buddene. I kan også se materialet på emu.dk/dagtilbud, hvor dagtilbuddene også kan 
bestille gratis eksemplarer af materialet.

Til dagtilbuddene: 

Dette materiale henvender sig til jer som pædagogisk personale.
Postkort kan deles ud til børnene, så de kan få det med hjem. Plakaten kan I hænge op i 
dagtilbuddet, måske på en indgangsdør eller der hvor forældre opholder sig i disse tider. 
Alle materialer kan printes eller bestilles gratis via emu dagtilbud: 
emu.dk/dagtilbud/corona-inspiration-til-dagtilbud/foraeldresamarbejde

Materialet er tænkt som et bidrag til at understøtte den dialog og udveksling af viden, 
som er så vigtig for at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud i en tid, hvor I er 
mange, som må finde nye veje i forældresamarbejdet grundet corona.
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Se hvordan I kan bruge materialet på bagsiden
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http://emu.dk/dagtilbud/corona-inspiration-til-dagtilbud/foraeldresamarbejde


Hvordan kan plakat og postkort bruges hos jer?

• I kan hænge plakaten op i jeres dagtilbud, synligt for forældrene, for at tydeli-
gøre, at I har fokus på at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.

• I kan dele postkort ud til alle børnene, så de kan få det med hjem. På postkor-
tets bagside kan børnene sammen med deres forældre tegne eller skrive, hvad 
de godt kan lide at lave sammen derhjemme.

• Børnene kan efterfølgende aflevere postkortet hos jer – måske i en særlig post-
kasse? Børnenes postkort kan danne grundlag for dialoger både med det enkel-
te barn og med børnegruppen for eksempel til samling. Det kan også lamineres 
og hænges op ude eller inde.

• Den viden, som I får og deler via postkortene, kan I bruge, når I organiserer 
jeres læringsmiljøer med afsæt i børnenes perspektiver.

• Det enkelte barns postkort kan også være en anledning til at være i dialog med 
forældrene med udgangspunkt i barnets perspektiv.

• For at sikre at alle børn er inddraget i fællesskabet, kan de børn, der ikke har 
udfyldt et postkort derhjemme, få mulighed for det enten sammen med jer eller 
sammen med deres forældre i dagtilbuddet, eventuelt med lidt hjælp fra jer. Så 
kan de også være med i snakken om, hvad de godt kan lide at lave derhjemme.

• På emu dagtilbud kan I desuden læse gode eksempler på pædagogisk praksis i 
andre dagtilbud i en tid med corona. 

Skriv gerne til praksiskonsulenterne om jeres gode eksempler – også gerne om  
jeres brug af postkort og plakat i praksis: praksiskonsulenterne@stukuvm.dk
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Her kan du sammen med dit barn tegne og fortælle om, hvad I kan lide at lave sammen 

derhjemme. Det giver os viden om, hvad dit barn er optaget af for tiden - en viden vi kan 

bruge til at planlægge hverdagen efter børnenes interesser.

Hvad kan vi lide at lave sammen  

derhjemme? tegn/fortæl
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