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Forældresamarbejde
- et forældreperspektiv
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At sikre barnets trivsel, læring og udvikling

 Barnet har brug for et 'både/og' for at 
udvikle den optimale socialisering og 

menneskelige robusthed
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Styrken er, at forældre og pædagoger IKKE 
kan give barnet det samme

 Det gode samarbejde skal sikre 
sammenhæng i den måde barnet mødes, 

anerkendes og udfordres.
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Århus kommunes Børn og Unge politik – et uddrag:

At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer og har 
forskellige måder at lære på 

– læring er en social proces, der sker  gennem trygge relationer

At have høje forventninger på alle børns vegne
- anerkendelse af både udgangspunkt og udviklingspotientale

At understøtte, at alle børn udvikler gode relationer og 
deltagelses-muligheder i fællesskabet

- barnets oplevelse af sig selv skabes af fællesskabets respons

6 læreplanstemaer
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Institutionen er en arbejdsplads for barnet!

En læreplads, hvor barnet udvikler personlige, 
sociale, sproglige, motoriske og kulturelle 

færdigheder og kompetencer

Når jeg ser, og bliver set, så er jeg!
                                                 D. Winnicott
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Det er vigtigt, at barnet oplever en sammenhæng
 mellem hjem og institution. 

Dette er et fælles ansvar mellem 
forældre og pædagoger

Når vi er trygge og tillidsfulde, er barnet trygt og 
har tillid til pædagogerne

Når vi viser interesse for barnets hverdag, 
oplever barnet, at dets hverdag har betydning.

Hvilke konkrete tiltag kan vi gøre?
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Barnet oplever at dets liv i institutionen 
har betydning når:

Vi hilser på dem, vi møder i institutionen

Vi lærer navnene på de voksne og barnets kammerater

Vi er nærværende, når vi er i institutionen

Når vi taler med dem om deres hverdag og relationer

Når vi hjælper barnet til at skabe legerelationer
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Hvad er der på spil for barnet?

Barnets stressniveau stiger ved relationsskift 
– også når barnet er tryg ved og glad for pædagogerne

Det er en fælles opgave at lave overgangen 
god fra barnet.

Vis det er ok, at det kan være svært

Lad dig ikke 'smitte' af barnets tilstand
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Hvad er der på spil for barnet?

Barnet er fyldt af dagens oplevelser og har ikke samme 
robusthed, som når det er udhvilet først på dagen

Barnet kan være midt i noget 
som det har svært ved at slippe

Hvad er godt at gøre?

Stil realistiske krav, sæt ord på barnets 
situation og være fast og rolig.

Giv aldrig trusler du ikke vil gennemføre!



  

Thyrre Sørensen Consulting ApSHvordan taler vi med barnet om dets oplevelser?

Pædagogik, Ledelse og Organisationsudvikling                                               Thyrre Sørensen Consulting ApS

Sproget skaber virkeligheden

Vi skal vælge en undersøgende 
tilgang

Husk at al adfærd afhænger 
af konteksten

Ingen mennesker er dumme, man alle 
kan gøre noget dumt!
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Den daglige snak er en vigtig del af 
samarbejdet.

Giv oplysninger du finder vigtige

Spørg hvis du er i tvivl

Bed om konkrete udsagn og fortællinger
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100 % 100 %
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Familien
Sum af 
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En uundgåelig ubalance!

Planlagt samtalerum

Spontant samtalerum
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Ved barnets generelle trivsel

Ved en specifik episode

Det vi taler højt om, kan vi gøre noget ved!

Ændring og understøttelse af mistrivsel 
og ikke hensigtsmæssig adfærd, 

kræver adfærdsændring fra 
de voksne
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