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I kan i jeres første samtaler tage 

afsæt i spørgsmålene nedenfor. 

Måske bliver I også nysgerrige på 

andre ting undervejs. 

Hvordan er vi sammen  
om børnene?

Dialogark 1: Hvem er vi? Hvem er I?
Når forældre og dagtilbud skal være ’sammen om børnene’, 
kræver det et godt og trygt fællesskab.  
Når I bruger tid på at lære hinanden at kende, bidrager det 
til at opbygge en tillidsfuld relation mellem jer, hvilket er 
afgørende for jeres samarbejde og jeres fælles opgave om 
barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Hvem er vi  
som dagtilbud?

F.eks.:

• Hvordan ser hverdagens rutiner ud i vores dagtilbud?

• Hvad lægger vi vægt på i vores pædagogiske praksis?

• Hvilke temaer/interesseområder er vi særligt optagede af p.t.?

• Hvilken børnegruppe og fællesskab bliver dit barn en del af?

Hvem er I?

F.eks.:

• Hvordan er hverdagslivet hjemme hos jer?

• Hvilke interesser har I i jeres familie?

• Hvad kan I som familie lide at lave sammen? Være udenfor 
i naturen, lege, læse, se tv/iPad, madlavning, gæster  
– eller andet?

• Hvad er jeres barn optaget af og/eller i gang med at lære 
derhjemme?Hvordan er vi 

sammen om vores 
fælles dagtilbud?

F.eks.:

• Hvordan kan I som forældre deltage i dagligdagen i dagtilbud-
det? F.eks. ved leg, aktiviteter, og arrangementer.

• Hvad kan og ønsker I som forældre at have indflydelse på i 
dagtilbuddet?

• Kender I til forældreråd og forældrebestyrelse i dagtilbuddet? 
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Hvordan er vi sammen  
om børnene?

Dialogark 2: Hvordan samarbejder vi bedst?
Nedenstående er eksempler på temaer, som kan være gode at 
forventningsafstemme om. Udvælg dem, der er relevante for 
jer, og find eventuelt selv på flere. 

Kommunikation 
om trivsel og 
udvikling

F.eks.:

• Hvad er vigtigt, at vi løbende fortæller hinanden om i dagligda-
gen?

• Hvor, hvornår og hvordan kommunikerer vi bedst sammen i 
hverdagen?

• Kan I komme i kontakt med os, når I har brug for det? Den gode 
hente/bringe- 
situation

F.eks.:

• Hvad er en god aflevering for jer/os?

• Hvad skal vi sammen være opmærksomme på?

• Er der noget, der undrer jer i hente/bringe-situationerne?Sammenhæng 
mellem dagtil-
bud og hjem

F.eks.:

• Hvordan kan vi i fællesskab skabe sammenhæng mellem det, 
der sker i dagtilbuddet og hjemmet?

• Hvornår kan vi fortælle hinanden om det, der fylder i dagtil-
buddet og hjemmet?

• Hvordan koordinerer og orienterer vi hinanden om barnet? Børne- og 
forældrefælles-
skab

F.eks.:

• Hvordan hjælper vi i fællesskab til, at alle børn oplever  
at have venner, nogle at lege med og at være en del af 
fællesskabet?

• Hvordan kan vi sammen være med til at styrke sammen- 
holdet mellem forældre til gavn for børnene?




