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Et inddragende og differentieret forældre-
samarbejde om børns trivsel, udvikling og 
læring i dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet spiller en betydningfuld rolle for 
et barns trivsel, udvikling og læring både i de tidlige år og 
for barnets muligheder senere i skolen. Men vi ved også, at 
forældrene er den mest betydningsfulde faktor i et barns 
liv. Det betyder, at det pædagogiske personale har et vigtigt 
ansvar for at tage initativ til at opbygge og vedligeholde et 
tillidsfuldt forældresamarbejde, som kan bygge bro mellem 
barnets to primære verdener: dagtilbuddet og hjemmet. 

Forældrene er en vigtig nøgle til at understøtte  
børnenes trivsel, udvikling og læring
Der er god grund til at arbejde målrettet med at udvikle 
forældresamarbejdet. Vi ved fra forskning, at børns trivsel, 
udvikling og læring styrkes, når der skabes sammenhæng 
mellem indsatsen i dagtilbuddet og barnets miljø i hjemmet 

(Nielsen & Christoffersen, 2009, Kousholt, 2011). 
Forældre er imidlertid ligeså forskellige som børnene. Det 
kræver derfor et systematisk blik for, hvordan inddragelses-
former og dialog om barnets trivsel, udvikling og læring kan 
udvikles med udgangangspunkt i forældrenes forskellige 
forudsætninger og behov. En række undersøgelser viser en 
sammenhæng mellem børnenes familiebaggrund, lærings-
miljøet i hjemmet og børnenes trivsel og udvikling (Burgess, 
2011; Hoff, 2006). Forældrenens socioøkonomiske og 
uddannelsesmæssige baggrund har betydning for barnets 
trivsel, udvikling og læring. Nyere forskning peger yderligere 
på, at barnets trivsel, udvikling og læring ikke kun påvirkes 
af, hvem forældrene er (altså familiebaggrund), men også af 
hvad forældrene foretager sig sammen med børnene (altså 
samvær).

Introduktion

Inspirationskataloget er udarbejdet som del af forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. 
Projektets formål er at bidrage til at understøtte ledelse og pædagogisk personale i dagtilbud til at arbejde forsk-
ningsinformeret og systematisk med at udvikle et differentieret forældresamarbejde om børns trivsel, udvikling 
og læring. Projektet har et særligt fokus på børn i udsatte positioner, og hvordan det pædagogiske personale kan 
give forældre inspiration til at støtte barnet i hverdagen og inddrage forældrenes perspektiver og erfaringer med 
barnet i det pædagogiske arbejde.

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring
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Forskning peger bl.a. på, at barnets trivsel, udvikling og 
læring kan styrkes, når forældrene – i lighed med dagtilbud-
det – udfordrer barnet passende i forhold til dets forudsæt-
ninger (Tomasello, 1986). Ikke alle børn udfordres og støttes 
imidlertid tilstrækkeligt i hjemmet. Spørgsmålet er derfor, 
hvordan samarbejdet med forældre kan differentieres, så 
alle forældre inddrages i at støtte barnets og børnegrup-
pens læring uanset forældrenes forudsætninger og behov. 
Samarbejdet med forældre til børn i udsatte positioner kan 
nogen gange være udfordrende. Et barns udsathed kan jo 
spejle forældrenes- og omvendt. I disse tilfælde er det afgø-
rende, at samspillet mellem forældre og dagtilbudspersonale 
er tæt og nærværende for at støtte op om en balanceret 
udviklingssti for barnet. Det kan handle om, at forældre 
og personale sammen definerer konkrete måder, hvorpå 
både forældre og personale kan støtte barnet i hverdagen. 
Her kan nogle forældre have behov for forslag til, hvordan 
de konkret kan støtte barnet i hverdagen, og måske skal 
de have hjælp til at se, at der skal gøres noget, og hvor 
betydningsfuld deres rolle er for barnet. For andre forældre 
handler det primært om at udveksle viden og erfaringer om 
barnets behov i dagligdagen.

Nysgerrighed og interesse for forældrenes  
perspektiv åbner døre i samarbejdet
Inspirationskataloget bygger på en forståelse af, at foræl-
dresamarbejdet først og fremmest må udvikles gennem en 
nysgerrighed og interesse for forældrenes perspektiver og 
erfaringer samt ressourcer og livssituation uanset forældres 
forudsætninger. Derigennem kan det pædagogiske perso-
nale facilitere et samarbejde, der opleves meningsfuldt og 
nærværende for forældrene. Det er dagtilbuddets ansvar at 
skabe muligheder for inddragelse af alle forældre – også af 
de forældre, hvor samarbejdet ikke opstår af sig selv. 

I samarbejdet mellem hjem og dagtilbud bliver barnet til det 
fælles tredje, forstået på den måde, at samarbejdet altid må 
omhandle og organiseres med udgangspunkt i barnets be-
hov og med øje for barnets trivsel, udvikling og læring. Når 
man arbejder med et fælles tredje, kan det være lettere at 
etablere et gensidigt samarbejde, ligesom man lettere und-
går at falde i en du-jeg eller os-dem retorik. Barnets trivsel, 
udvikling og læring bliver derigennem et fælles anliggende, 
hvor både dagtilbuddets og forældrenes perspektiver må 
inddrages, for at dagtilbuddets pædagogiske personale kan 
danne sig et helhedsindtryk af barnets udviklingsbehov.
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Forældresamarbejde: Fælles tredje mellem hjemmet og dagtilbud

Hjemmet Dagtilbud

Fæ
lle

s 
tr

ed
je



I dette katalog kan ledere, pædagogisk personale og 
pædagogiske konsulenter hente inspiration til at styrke et 
systematisk og differentieret forældresamarbejde, hvor må-
let er, at personale og forældre i videst mulig omfang bliver 
partnere i forhold til at støtte barnets og børnegruppens 
behov. Formålet med kataloget er derfor at give inspiration 
til at videreudvikle dagtilbuddenes forældresamarbejde.

Kataloget indledes med et afsnit om ledelsesrollen, fordi 
ledelse er en uomgængelig drivkraft for en vidensbaseret 
praksis. 

Du kan derefter læse om tre forskellige temaer, som forsk-
ning peger på, er vigtige i et styrket forældresamarbejde om 
børnenes trivsel, udvikling og læring.

Hvad kan du læse om i dette katalog?
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Inspirationskataloget er opdelt i tre temaer
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For hvert tema kan du finde følgende inspiration:

Læsevejledning

Det, ved vi, virker 
Her finder du forskningsviden om kerneelementer i virk-
ningsfulde indsatser, hvor det er undersøgt, hvordan sam-
arbejdet mellem dagtilbud og forældre kan styrke børnenes 
trivsel, udvikling og læring.  Den viden, som præsenteres, er 
et resultat af en systematisk kortlægning af international 
og national forskning, som kan sandsynliggøre, at de under-
søgte indsatser har en effekt. Dette afsnit afspejler dermed, 
hvad denne forskning har været optaget af at undersøge, 
men udgør ikke et udtømmende svar på, hvordan man kan 
skabe et velfungerende forældresamarbejde til gavn for 
børnenes trivsel, udvikling og læring.

En ramme for jeres arbejde i den pædagogiske praksis
Med afsæt i nordisk litteratur kan du få inspiration til jeres 
videre refleksion over arbejdet med kerneelementerne i 
praksis. Dvs. nogle faglige perspektiver på kerneelementer-
ne til at åbne for jeres drøftelse af egen praksis.

  Hvis du vil vide mere

Her finder du forslag til litteratur, hvis 
du ønsker at læse mere om emnet.

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

Du kan finde spørgsmål til refleksion og 
dialog om jeres forældresamarbejde

Eksempler fra hverdagen i udvalgte dagtilbud

På disse sider kan du få et indblik i, hvordan andre dagtilbud har arbejdet med at differentiere og styrke 
forældresamarbejdet. Her fremhæves det, hvordan dagtilbud arbejder med en række kerneelementer. Du kan 
dog lade dig inspirere af hele den praksis, som eksemplerne fra hverdagen, beskriver. 

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber  
til at understøtte arbejdet

Du kan læse om eksempler på metoder og redskaber, 
der kan understøtte en fælles tilgang til forældre-
samarbejdet i dagtilbuddet.

               Det, ved vi, virker
              Inspiration til refleksion 

over kerneelementer
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Fokus på ledelse som drivkraft for en 
vidensbaseret pædagogisk praksis
At vidensinfomere samarbejdet mellem dagtilbud og forældre forudsætter både kompetencer, de 
rette organisatoriske rammer og frem for alt ledelsesfokus. Disse tre grundkræfter er vigtige at brin-
ge i spil, for at nå det ønskede udbytte af nye praksisser.*

*(Johnson et al, 2010, Albers, 2015)

Ledelse

Ko
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OrganiseringUdvikle  
forældre-

samarbejdet

Tre grundkræfter i kvalitetsudvikling

Regeringens dagtilbudsudspil (2017) understreger netop 
betydningen af en stærk faglig ledelse i dagtilbuddene som 
drivkraft for at udvikle kvaliteten og understøtte forandrin-
ger i den pædagogiske praksis. 

Hvordan kan lederen understøtte udviklingen af et videns-
informeret forældresamarbejde på en måde, hvor det fortsat 
er det pædagogske personales egen faglige dømmekraft, 
der driver forandringerne? 

Ledelse af udviklingen af professionelle lærings‑ 
fællesskaber 
At oversætte og omsætte viden i praksis på en måde, hvor 
viden bliver meningsfuld og spiller sammen med eksiste-
rende praksis i det enkelte dagtilbud, kræver bl.a. et stærkt 

samarbejde i personalegruppen – et samarbejde, som bygger 
på løbende refleksion, kollegial feedback og fælles mål for 
forældresamarbejdet. 

Der kan være mange veje til at udfolde sit faglige ledelses-
rum og derigennem skabe gode rammer for medarbejdernes 
refleksioner over kvaliteten af forældresamarbejdet. Forske-
re på det pædagogiske felt både i Danmark og internationalt 
peger bl.a. på, at organiseringen af det pædagogiske per-
sonale i professionelle læringsfællesskaber har betydning 
for, hvordan viden kan infomere praksis. Lederen får her en 
vigtig opgave i konkret at understøtte, at medarbejdere selv 
deler og skaber viden i hverdagens formelle og uformelle 
læringsrum og ikke mindst er klædt på til kollegial feedback 
(DuFour og Marzano, 2011; Qvortrup, 2016).    
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Hvad kendetegner professionelle  
læringsfællesskaber i dagtilbuddet?

• Der er et kontinuerligt fokus på læring både 
blandt børn og pædagogisk personale i dagtilbud-
det

• Det pædagogiske personales læring og udvikling 
er tæt forbundet med hverdagens praksisser

• Gennem reflekterende dialoger samarbejder 
personalet i små grupper om at skabe viden og 
kvalificere praksis

• Det pædagogiske personale har et nysgerrigt og 
kritisk blik på hinandens praksis 

(Qvortrup, 2016)
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Centrale ledelsespositioner i en vidensbaseret praksis

Set i dette perspektiv kan faglig ledelse forstås som distri-
bueret ledelse i professionelle læringsfællesskaber, hvor 
lederens opgaver varetages og forvaltes af alle medarbejde-
re i dagtilbuddet (Sørensen & Petersen 2017). Det vil sige, 
at lederen fremmer et miljø, hvor det pædagogiske perso-
nale selv har ansvar for at inddrage forældre i forhold til det 
pædagogiske arbejde og børnenes læring.

To centrale ledelsespositioner: Pædagogisk faglig 
ledelse og organisatorisk ledelse
En måde at overveje lederens rolle i at udvikle og styrke 
professionelle læringsfællesskaber kan være gennem to 
centrale positioner: pædagogisk faglig ledelse og organisa-
torisk ledelse (Staunæs og Bjerg, 2012).

Som figuren nedenfor viser, supplerer de to positioner 
hinanden og er på hver sin måde vigtige i forhold til at 
styrke en vidensinformeret og refleksiv praksis. Men der vil 
være forskel på, hvornår og hvordan lederen træder ind i de 
forskellige positioner i hverdagen. 

Den pædagogiske ledelse handler om, at lederen som 
fx faglig sparringspartner for personalet går tæt på den 
faglige praksis og sætter mål for kvaliteten i dagtilbuddets 
forældresamarbejde. Dvs. at lederen gennem observationer, 
refleksioner og deltagelse er helt tæt på kerneydelsen. Den 
organisatoriske ledelse har snarere en faciliterende rolle, 
der har fokus på at skabe de bedst mulige kulturelle og or-
ganisatoriske rammer for, at det pædagogske personale kan 
udvikle sig og skabe fælles læring – det vil sige at skabe de 
rette betingelser for, at det pædagogske personale kan lede 
sig selv. Det kan fx handle om at synliggøre muligheder for 
at dele og skabe viden på eksisterende møder og i den mere 
uformelle kollegiale sparring i hverdagen om forældresamar-
bejdet. Og det kan handle om at få forskellige perspektiver i 
spil på forskellige situationer mere end at give færdige svar.

Faglig ledelse tæt på
Fokus på kvaliteten af 

forældresamarbejdet og 
betydningen for børnene

Procesorienteret ledelse
Fokus på at skabe rammer og 
læringsrum, så pædagogisk  

personale tager opgaven på sig

Organisatorisk 
ledelse

Pædagogisk 
ledelse
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  Hvis du vil vide mere

Sørensen, S. P. & Petersen, M. H. (2017). Distribueret ledelse. 
Dansk Psykologisk 

Forlag; Qvortrup, A., Laustsen, M. S. & Tjalve, L. T. (2016). 
Professionelle læringsfællesskaber i daginstitutionsregi. I: 
Albrechtsen, T. R. S. (red.), Professionelle læringsfællesskaber 
og fagdidaktisk viden. Dafolo. 

Bjerg, H. & Staunæs, D. (2012). Professionsløft – gennem 
ledelse og organisationsudvikling; Forskningsoversigt til 4 - 
10 konsortie.
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”Det handler om, hele tiden at have forældreinddragelsen i spil, især 
på teammøder, som vi har cirka hver 14. dag i hvert team. Der har 
vi det oppe som et tema: Hvordan er det, vi taler med forældrene? 
Hvad er det, vi skal være opmærksomme på for at være imødekom-
mende? Vi har arbejdet rigtig meget med værdisættet, som jo også 
skal ændres hos os fagpersoner en gang i mellem. [Dvs.] Vores 
måde at se på forældrene på. Det er noget med at have det i spil 
hele tiden og have skabt den her bevidsthed”eder i Birkehaven

Refleksioner over ledelse af 
velfungerende professionelle lærings-
fællesskaber 

• Hvordan understøtter ledelsen personalets mu-
ligheder for at bruge, dele og skabe fælles viden i 
hverdagen? 

• Hvilke muligheder har personalet for formel og 
uformel refleksion over egen praksis og evaluering 
af det pædagogiske arbejde i forhold til forældre-
samarbejdet? 

• Hvordan understøtter lederen en genkendelig og 
fælles struktur for det pædagogiske arbejde med 
forældresamarbejde i hver dagen, hvor roller og 
opgaver i personalegruppen er afstemt? 

• I hvilket omfang er lederen tæt på det pædagogi-
ske arbejde som sparringspartner om kvaliteten af 
forældresamarbejdet? 

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 
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TEMA 1

Tilrettelæggelse og organise-
ring af forældresamarbejdet  

Samtidig kan samarbejdet fylde meget i det pædagogiske 
personales og ledernes opmærksomhed. Især kan familier 
i udsatte positioner fylde, og det kan være udfordrende at 
finde ud af, hvordan dagtilbuddet inviterer disse familier 
til at være aktive deltagere i dagtilbuddets hverdag, så det 
bidrager til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Under dette tema kan du læse om fundene i den forskning, 
som har undersøgt måder at tilrettelægge og organisere for-
ældresamarbejdet på. Fundene i forskningen kan kategorise-
res i tre forskellige kerneelementer, som har vist sig at have 
betydning for børns trivsel, udvikling og læring.

13
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Tilrettelæggelse og organisering af forældresamarbejde: 
Tre kerneelementer i virkningsfulde indsatser

Tilrettelæggelse 
og organisering af 

forældresam arbejde

Fælles mål og stra-
tegier mellem foræl-
dre og personale om 

børnenes trivsel, 
udvikling og læring

Udgangspunkt i  
familiens indivi-

duelle behov

Dialog mellem dag-
tilbud og forældre er 
systematisk forank-
ret i dagtilbuddets 

praksisser og kultur

Forældresamarbejde er en central del af hverdagen i dagtilbud af mange forskellige årsager. Blandt 
andet fordi forældresamarbejde skal organiseres og tilrettelægges hensigtsmæssigt for børn og 
praksis og kræver et vedvarende fokus.



  1     Dialog mellem dagtilbud og forældre er systematisk 
og forankret i dagtilbuddets praksisser og kultur

Forskning på området viser, at forældresamarbejde, som er 
tænkt ind som en fast del af dagtilbuddets dagligdag, har 
større betydning for børnenes kognitive udvikling end for-
ældresamarbejde, der finder sted mere tilfældigt (Ma et al., 
2016). Det er derfor et kernelement i tilrettelæggelsen af 
et godt forældresamarbejde, at dagtilbuddet har en strategi 
for sit samarbejde med forældre, som sikrer, at samarbej-
det bliver planlagt, intenderet og regelmæssigt og dermed 
forankret som en del af den daglige praksis.

De bedste resultater skabes, når der er en fælles plan og for-
ståelse og dermed en systematik for, hvordan forældre ind-
drages og delagtiggøres i samarbejdet om barnets udvikling. 
Forældresamarbejde kan derfor med fordel være forankret 
i nogle konkrete og afgrænsede aktiviteter, hvor ledelse og 
personale i samarbejde med forældre har en eksplicit tilgang 
til, hvordan og hvornår forældrene individuelt og kollektivt 
inddrages, og hvad formålet er. Derved skabes klare fælles 
rammer, som det pædagogiske personale kan handle ud fra, 
og forældresamarbejdet bliver i højere grad en del af den 
daglige praksis og kultur (Jensen, 2014). 

En fælles tilgang til forældresamarbejdet med fokus på 
inddragelse af alle forældre kan også bidrage til en tryggere 
relation mellem pædagogisk personale og forældre. Det 
gælder især den gruppe af forældre, som fx har sproglige 
barrierer eller færre ressourcer til selv at tage dialogen med 
det pædagogiske personale om barnets behov. (Christoffer-
sen et al., 2014).  

  2     Fælles mål og strategier mellem forældre og  
personale om børnenes trivsel, udvikling og læring

Når forældresamarbejdet har fokus på at skabe sammen-
hæng i indsatsen på tværs af dagtilbud og hjem, peger 
forskning på, at det har en positiv betydning for børnenes 
udvikling. En sammenhængende indsats kan fx handle om, 
at det pædagogiske personale og forældre har et fælles 
sprog om nødvendige og passende udfordringer for barnet, 
at de arbejder ud fra en fælles tilgang og strategi for bar-
nets udvikling og opstiller fælles mål herfor. På denne måde 
bliver barnets trivsel, udvikling og læring i hjemmet knyttet 
til trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet og foregår ud 
fra såvel forældrenes som dagtilbuddets perspektiv. Ved at 
arbejde med fælles mål for barnets udvikling samt fælles 
handlestrategier mellem forældre og dagtilbud for, hvor-
dan barnets udvikling kan understøttes, skabes en større 
bevidsthed om ressourcer, roller og ansvar hos begge parter 

i at understøtte barnets udvikling. Dermed kan der også 
skabes et partnerskab mellem dagtilbud og forældre, hvor 
der er et fælles fokus på at støtte barnet bedst muligt (Ma et 
al., 2016; Jeynes, 2012; Christoffersen et al., 2014).

Når forældre indgår som ligeværdige partnere i et sam-
arbejde med dagtilbuddet, skabes større mulighed for at 
styrke børnenes udvikling, uafhængigt af deres socioøko-
nomiske eller etniske baggrund. Forældreinvolvering har 
nemlig større betydning for, hvor godt barnet klarer sig, end 
familiens socioøkonomiske baggrund, etnicitet og forældres 
uddannelsesniveau. Det er derfor afgørende, at forældrene 
inddrages i barnets udvikling uanset forældrenes forudsæt-
ninger (Ma et al., 2016). Flere af de undersøgte indsatser, 
hvor dagtilbud er lykkedes med at understøtte forældrene i 
at arbejde med forskellige udviklingsområder for deres barn 
i hjemmet, har fundet sted i områder med mange udsatte fa-
milier (Larsen et al., 2011). Forskning peger også på, at der 
er større udbytte af forældresamarbejdet, når det centreres 
om bestemte mål for barnets udvikling, forankres i bestemte 
fælles aktiviteter mellem forældre og dagtilbud og sætter 
fokus på meget konkrete handlemåder, som forældrene kan 
anvende til at støtte barnet (Jensen, 2014). 

  3     Udgangspunkt i familiens individuelle behov

Når samarbejdet mellem dagtilbud og forældre tager ud-
gangspunkt i den enkelte families behov, viser forskning, at 
samarbejdet kan bidrage til at udvikle børns kognitive og so-
cioemotionelle kompetencer (Larsen et al., 2011). Samtidig 
kan en differentieret tilgang til den enkelte families behov 
sikre øget involvering af forældre, fordi det sætter fokus på, 
at der kan være behov for at gøre noget forskelligt i samar-
bejdet med forældre for at kunne inddrage alle forældre på 
lige fod. 

Forskning viser også, at der er grupper af forældre, hvor 
dagtilbuddet må gøre en særlig indsats for at opnå en god 
kontakt og derigennem sikre et ligeværdigt samarbejde 
om barnets udvikling. Flere af de undersøgte indsatser 
med fokus på involvering af udsatte familier tilbydes fx 
i sammenhæng med en bredere social støtte. En række 
indsatser i dagtilbudsregi giver også særlig støtte til udsatte 
familier, så forældrene får større mulighed for at deltage i 
et aktivt samarbejde med dagtilbuddet. Dette kan fx være 
gennem støtte via hjemmebesøg eller hjælp til praktiske 
foranstaltninger i forbindelse med møder og andre aktivi-
teter i dagtilbuddet. Fx til transport, hjælp til børnepasning 
og forplejning (Christoffersen et al., 2014; Dyssegaard og 
Egelund, 2016; Larsen et al., 2011). 
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               Det, ved vi, virker
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Birkehavens erfaringer med systematisk 
at tilrettelægge og organisere 
forældresamarbejdet

Eksempel fra hverdagen: Birkehaven

Måden at organisere morgen-
modtagelsen på illustrerer det 

kerneelement, som handler om at 
´skabe systematik i dialogen med 

forældre og forankre dialogen i 
dagtilbuddets praksis´

Morgenmodtagelsen er en måde 
bevidst at organisere dagens 

møder med forældre

At lægge en strategi for forældre-
samarbejdet illustrerer en måde 
at skabe ”systematik i dialogen 

med forældre og forankre dialogen 
i dagtilbuddets praksis”, som er 
et kernelement I virkningsfulde 

indsatser

Modtagelsessamtalen er en måde 
at organisere forældresamarbejdet 
på, som giver dagtilbuddet indsigt i 
og mulighed for, at tage ”udgangs-

punkt i familiens individuelle 
behov”, som er et kernelement I 

virkningsfulde indsatser

Hjemmebesøg illustrerer et  
eksempel på, hvordan man kan 

arbejde med  kernelementet 
´fælles mål og strategier mellem 
forældre og dagtilbud´, fordi det 
bl.a. kan undertsøtte inddragelse 

af forældrenes perspektiv

Forældreinddragelse handler om 
at forandre den faglige praksis i 
en bestemt retning 
I Birkehaven blev ledere og det 
pædagogiske personale for nogle år 
tilbage opmærksomme på, at de i høj 
grad betragtede forældrene som en 
gruppe, der ikke kunne byde ind med 
noget. Det kom bl.a. til udtryk i, at 
forældremøderne oftest var tilrette-
lagt som en række af informationer og 
gode råd, hvor kun få forældre kom til 
orde. Der var ikke ”fælles fodslav” og 
flere forældre undlod at komme. Siden 
har ledelsen arbejdet med en bevidst 
strategi for inddragelse af forældrene. 
Den består i at inddrage forældrenes 
perspektiver tæt i det pædagogiske 
personales arbejde med barnets ud-
vikling. Som led i den nye strategi har 
forældre og personale deltaget i sam-
taler om, hvad de forstår ved begrebet 
forældreinddragelse, for på den måde 
at få en fælles tilgang til og forståelse 
af, hvordan og hvornår forældre bedst 
inddrages.  

At byde velkommen – og få lov at 
fortælle om sit barn
Som en del af dagtilbuddets strategi 
for forældresamarbejde prioriteres det 
højt at byde børn og forældre velkom-
ne i et trygt miljø. Strategien afspejler 
sig i den måde, hvorpå personalet er 
organiseret i dagligdagen, fx mor-
genmodtagelsen specifikt. ”Når jeg 
møder ind, så er jeg den, der modtager 
børnene. Der er altid én, hvor børn og 
forældrene kan føle sig modtaget. Man 
ved, at man har en rolle. Jeg skal f.eks. 
være opmærksom på de forældre 
og børn, der kommer ind, fremfor de 
børn der er kommet. Dem er der nogle 
andre, der har”. 

Modtagelse af en ny familie starter 
14 dage inden barnet begynder i 
vuggestuen, hvor modtagelsespæda-
gogen og sundhedsplejersken er på 
hjemmebesøg. Samtalen handler om 
barnet. Forældrene fortæller, og det 
pædagogiske personale og sundheds-
plejerske lytter og stiller nysgerrige 

og opklarende spørgsmål for at få ind-
blik i det enkelte barns og de enkelte 
forældres forudsætninger og behov, 
så disse bedre kan imødekommes i det 
videre samarbejde. Efter to måneder 
finder en ny samtale sted. Denne sam-
tale danner ramme for den fremtidige 
dialog mellem forældre og dagtilbud 
om barnet og tager udgangspunkt i en 
skabelon for, hvad der gennemgås på 
det første møde. Udbyttet af samta-
len skrives ned og bringes videre i 
barnets forløb i dagtilbuddet. På dette 
tidspunkt har forældrene fået indsigt 
i de daglige rutiner og rammer og er 
mere parate til at stille spørgsmål og 
indgå i dialog. Gennem denne indi-
viduelle modtagelse skabes et godt 
udgangspunkt for det videre samar-
bejde mellem dagtilbud og forældre 
om det enkelte barns trivsel, udvikling 
og læring.

Fortsætter på næste side >
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Fokusbarnskemaet er en måde at 
organisere forældresamarbejdet 

på, som illustrerer kerneelementet 
”fælles mål og strategier mellem 

dagtilbud og forældre”

Sprogrullen er en specifik måde 
at arbejde med kerneelementet 
”fælles mål og strategier”, fordi 

sprogrullen understøtter et part-
nerskab, hvor der udveksles viden 

og aktiviteter

Fokusbarnskemaet illustrerer en 
måde at skabe ”systematik i dialo-
gen på med forældre og forankre 
dialogen i dagtilbuddets praksis”, 

fordi alle børns udvikling er i fokus 
to gange om måneden

Fokusbarnskemaet – et omdrej‑
ningspunkt for indblik, dialog og 
indflydelse
Fokusbarnskemaet er et centralt red-
skab i Birkehaven til at skabe dialog 
om en fælles indsats for det enkelte 
barns udvikling og læring mellem dag-
tilbud og forældre. To gange om måne-
den skriver det pædaogiske personale 
deres iagttagelser af det enkelte barn 
ned indenfor en række fokuspunkter 
og sender det hjem til familien. 

Teksten i fokusbarnskemaet er hen-
vendt til barnet og skrives i nutid, fx: 
”Har du mon nogle bolde derhjemme?” 
eller ”Har du mon nogle prikker eller 
cirkler?”. Det kan også være en konkret 
opgave til barn og forældre som: ”Du 
har rigtig øvet dig i at hoppe hernede, 
måske kunne du hoppe sammen med 
mor og far derhjemme, og så kunne 
du fortælle om det i morgen eller vise 
det”. Flere gange skriver forældrene 
tilbage om deres iagttagelser, og 
andre gange udveksles iagttagelserne 
mundtligt. Formålet med fokusbarn-
skemaet er at forventningsafstemme 
omkring det fælles ansvar i forhold 
til bestemte udviklingsområder hos 
barnet og samtidig at anspore til 
bestemte dialoger og aktiviteter 
mellem børn og forældre i hjemmet, 
således at hjem og dagtilbud arbejder 
sammen om at understøtte bestemte 
udviklingspunkter. Det er desuden 

vigtigt at overveje, hvordan man kan 
tilpasse metoden, så den imødekom-
mer forældres forskellige forudsæt-
ninger. Fx vil der være forældre, som 
vil drage større nytte af, at dialogen 
omkring fokusbarnskemaet er mundt-
lig fremfor skriftlig. Imidlertid kan der 
hentes inspiration i den systematik, 
som fokusbarnskemaet skaber for den 
gensidige dialog og udveksling.

”Forældrene skal ikke kunne lade være 
med at samarbejde og rette opmærk-
somheden mod barnets udvikling”.  
”Er der forældre, der ikke har set, hvad 
der er skrevet? Griber vi fat i dem, 
og spørger om de har set, hvad der 
står?”. Medarbejderne har altså fokus 
på at understøtte, at alle forældre 
tager ansvar og påtager sig en rolle 
i samarbejdet. Medarbejderne peger 
på, at det også har stor betydning 
at fortælle forældrene, hvor vigtigt 
det, de har sagt, er. Fx: ”Det var super 
godt, at du fortalte mig det her. Så kan 
jeg arbejde videre med det herovre”.  
Den daglige dialog er vigtig. Herigen-
nem understøtter det pædagogiske 
personale den gensidige dialog og 
udveksling med alle forældre, som er 
grundlæggende for det gode forældre-
samarbejde.

I en periode, hvor vuggestuen havde 
fokus på formen cirkler, havde børne-
ne på skift dukken Cirkeline med hjem. 

Forældrene til en lille pige, der ikke vil-
le sove i sin egen seng, havde lagt Cir-
keline ind i datterens seng. Datteren 
var kravlet op i sengen til dukken og 
havde sovet der hele natten. Denne 
oplevelse, havde forældrene skrevet 
i fokusbarnsskemaet og inspirerede 
derved det pædagogiske personale til 
at arbejde videre med Cirkeline i det 
pædagogiske arbejde. Bl.a. udfordrede 
de barnets motorik og grænser ved at 
sætte Cirkeline op ved siden af rutsje-
banen. Ligesom forældrene, oplevede 
det pædagogiske personale, at pigen 
nu turde kravle op i rutsjebanen. ”Det 
at synliggøre barnets verden både 
hjemme og i institutionen er med til at 
give forældrene indflydelse på det, der 
foregår i institutionen”. Der er kommet 
en gensidig respekt. Forældrene føler, 
at det her hus også er en del af dem”. 
Flere forældre giver udtryk for, at de 
har noget at dele med deres barn på 
en anden måde end før. ”Det er meget 
nemmere, når vi ved, hvad vi skal tale 
med vores barn om”.

Sprogruller – Børn og forældres 
stemmer
Sprogruller er en anden af de eksplicit-
te tilgange, som institutionen bruger 
for at inddrage forældrene. En sprog-
rulle er et stykke A4-papir, der er rullet 
sammen og ligger i børnenes garde-
robe. Sprogrullen følger med barnet 
og er en opfordring til forældrene om 
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Dette er et eksempel på, hvordan 
dagtilbuddet inddrager forældre i 
en aktiv rolle og skaber sammen-
hæng mellem hjem og dagtilbud 

gennem ”fælles mål og strategier”

Dette er et eksempel på, hvordan 
en metode kan tilrettelægges 
fleksibelt, hvormed der sættes 

fokus på kerneelementet ”at tage 
udgangspunkt i familiers individu-

elle behov”

at skrive det ned, børnene siger, når 
de kommer hjem, og sende det retur 
til det pædagogiske personale. Alle 
forældre kan bidrage til udveksling af 
viden og erfaringer gennem sprog-
rullen, da det kan være en tegning, et 
tegn eller få ord. Sprogrullen tages i 
brug ved konkrete aktiviteter, fx en 
tur til Louisiana. På et fælles foræl-
dremøde af en times varighed umid-
delbart efter turen læser forældrene 
op, hvad der er skrevet på sprogrullen. 
På den måde hører alle forældre, 
hvad børnene har fået ud af at være 
på Louisiana. Ud fra oplæsningen og 
det forældrene fortæller, laver det 
pædagogiske personale en sportavle, 
hvor de sporer sig ind på, hvad der kan 
være interessant for børnene at arbej-
de med i den næste didaktiske proces. 
Lederen understreger, at didaktikken 
er en dynamisk proces, der hele tiden 
er i gang med forældre og med børn, 
hvor dagtilbuddet forsøger at gribe de 
tematikker, som børn og forældre er 
optagede af for at skabe engagement.

Noget af det børn og forældre har 
ytret, arbejder institutionen videre 
med. Forældrene kan derfor se sig 
selv, når de kommer ind på stuer-

ne. Det engagerer forældrene og 
inspirerer dem til at komme med input 
i dagligdagen. Fx kommer børn med 
prikkede kjoler, når de arbejder med 
cirkler og prikker, og forældrene giver 
børnene Cirkeline-ting i julegave, så de 
har noget at snakke med deres barn 
om. Ved at inddrage og delagtiggøre 
forældrene skabes der sammenhæng 
mellem arbejdet i dagtilbud og i hjem-
met, som understøtter de mål, der er 
for arbejdet med børnene.

Det pædagogiske personale er opta-
get af at støtte forældrene i at samta-
le med deres børn. De opfordrer derfor 
forældrene til at lytte og samtale med 
børnene. Helt konkret har forældre-
ne fået en liste med eksempler på, 
hvordan de kan støtte deres barns 
læring gennem samtale. Her står fx 
spørgsmål, som udfordrer børnene til 
at se forskelle og sammenligne: Hvor-
dan er de forskellige? Eller spørgsmål 
der åbner op for børnenes refleksion: 
Fortæl mig, hvad du tænker. Samtidig 
fortæller de forældrene, at det godt 
kan være, de i institutionen har ar-
bejdet med farven blå, men er barnet 
mere optaget af rød, så er det rød, 
forældrene skal tale med deres barn 

om. På den måde undgår dagtilbuddet, 
at forældrene oplever dagtilbuddets 
råd og vejledning som et diktat, fordi 
der i hele tilgangen lægges vægt på 
at gribe det, som børn og forældre er 
optagede af. En forælder siger begej-
stret: ”Der er kommet fokus på læring. 
Børnene bliver forberedt til resten af 
livet”. Det er desuden afgørende, at 
al form for vejledning og rådgivning 
af forældre tager afsæt i forældres 
aktuelle livssituation, kendskabet til 
familien og barnet og det pædagogi-
ske personales vurdering af, hvad der 
er familiens nærmeste udviklingszone.  

Fra kollega til kollega: 
Birkehavens tre gode 
råd til organiseringen af 
forældresamarbejdet

• Giv forældrene plads og lyt 
til forældrene

• Vær nysgerrig på forskellig-
hed

• Skab dialoger
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Inspiration til refleksion over kernelementer i forhold 
til at organisere forældresamarbejdet

I organiseringen af et forældresamarbejde, der fremmer et 
ligeværdigt og åbent samarbejde mellem dagtilbud og hjem, 
kan det være en idé at sondre mellem forskellige former for 
forældresamarbejde med blik for graden af den støtte, som 
børn i udsatte positioner har behov for. Overordnet kan man 
sondre mellem: 

• Det generelle forældresamarbejde rettet mod den brede 
forældregruppe, hvor der er udveksling af viden om børne-
nes generelle erfaringer og dagtilbuddets fokusområder i 
det pædagogiske arbejde i hverdagen.

• Det udvidede forældresamarbejde, når børn i en kortere 
eller længere periode har trivsels- eller udviklingsmæssige 
udfordringer, og hvor det individuelle forældesamarbejde 
derfor kan intensiveres.

• Det tværfaglige forældresamarbejde om børn med langva-
rige, særlige og flersidige behov, hvor der er involveret un-
derstøttende ressourcer uden for dagtilbuddet, og hvor der 
kan være behov for tættere koordinering mellem forældre, 
dagtilbud og øvige samarbejdspartnere i familien.

Møder i hverdagen
Der vil være en række tidspunkter i hverdagen, som kan 
udnyttes til gensidig videndeling. I en typisk dansk dagin-
stitutionskontekst er der identificeret seks grundlæggende 
måder, hvorpå forældre og dagtilbud samarbejder i hverda-
gen:

• Opstart og indkøring i dagtilbud

• Forældresamtaler

• Daglig udveksling af viden i hente- og bringesituationer

• Faste, kollektive, tilbagevendende arrangementer fx foræl-
dremøder og sociale sammenkomster

• Frivilligt arbejde

• Digitale kommunikation

(Eva, 2016)

Disse samarbejdsmåder spænder vidt i indhold og finder 
sted på forskellige tidspunkter i et barns dagtilbudsliv. 
Det kan være vigtigt at reflektere kritisk over og lægge en 
strategi for, hvordan de forskellige situationer i hverdagen 
kan bruges til at styrke forældresamarbejdet. Herunder også 
om forskellige situationer og typer af møder med forældrene 
understøtter forskellige forældre, og om der er behov for 
andre typer af samarbejdsmåder, fx netværksgrupper eller 
lignende, for at nå alle forældre. 

Rammer for fælles oplevelser mellem dagtilbud, foræl‑
dre og børn
Organisering af forældresamarbejdet kan også handle 
om, hvorvidt man vælger at afsætte særskilt tid til at 
udveksle viden på daglig basis, eller om der er foretaget 
andre organisatoriske valg omkring forældredialogen (EVA, 
2016). Samtidig kan en opmærksomhed i planlægningen af 
forældresamarbejdet være at sikre fælles oplevelser mellem 
pædagogisk personale, forældre og børn. Fælles oplevelser 
kan give forældrene et tættere kendskab til dagtilbuddets 
pædagogiske arbejde og barnets hvedag i dagtilbuddet og 
samtidig give det pædagogiske personale et tættere indblik 
i barnets hverdag i hjemmet. De fælles oplevelser kan være 
bærende for et tillidsfuldt samarbejde om barnets trivsel, 
udviking og læring, fordi de giver et grundlag for, at pæda-
gogisk personale og forældre kan samtale om barnets og 
børnegruppens trivsel, udvikling og læring, både i dagligda-
gen og i formelle møder.

              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer
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Pædagogisk personale 
• Hvordan og i hvilke situationer lykkes I med at inddrage 

forældre, som ikke på eget initiativ deltager aktivt i samar-
bejdet med dagtilbuddet om deres barns trivsel, udvikling 
og læring? 

• Hvornår oplever I, at jeres tilrettelæggelse af forældresam-
arbejdet ikke er tilstrækkeligt inddragende og differentieret 
i forhold til at sikre, at alle forældre indgår i et ligeværdigt 
samarbejde?

• Hvad gør I, når I oplever børn og familier, der har brug for 
ekstra støtte og opmærksomhed? Hvad er svært, og hvor-
dan håndterer I det?

Pædagogiske ledere 
• Hvilke kompetencer og ressourcer har I, i dagtilbuddet, i 

forhold til at sikre, at jeres samarbejde med forældre tager 
afsæt i den enkelte families behov?

• Hvordan fordeler I bedst muligt jeres ressourcer mellem 
forskellige former for forældresamarbejde, fx individuelt 
forældresamarbejde, samarbejde med forældre i mindre 
grupper og det generelle forældresamarbejde med den 
samlede gruppe af forældre i dagtilbuddet?

• Hvilken rolle spiller den pædagogiske læreplan i jeres tilret-
telæggelse af forældresamarbejdet?

Forvaltning 
• Hvilke overordnede mål og strategier har I for forældresam-

arbejde i dagtilbuddene?

• Hvordan understøtter I dagtilbuddenes kvalitetsarbejde 
med at sikre inddragelse af alle forældre i et tillidsfuldt og 
ligeværdigt samarbejde? 

• Hvilken rolle har I, hvis forældresamarbejdet ikke fungerer?

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 
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  Hvis du vil vide mere

EVA (2016). Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner.

Hansen et al. (2016). Barnet i Centrum. 

VIDA i praksis. VIDA forskningsserien 2013:03.

Kjær (2010). Inkluderende pædagogik – god praksis og gode 
praktikere.

Indsatsteori kan skærpe fokus og systematik 
En indsatsteori kan bruges til at udvikle indsatser og 
praksisser. Indsatsteorien hjælper jer med at fremstille de 
vigtigste og mest grundlæggende tanker og mål, som I har 
med jeres forældresamarbejde. Den giver et meningsfuldt og 
fokuseret overblik over, hvordan jeres forældresamarbejde 
skal virke, og hvad I eller andre skal gøre, for at forældresam-
arbejdet kan gennemføres og gøre en forskel. Indsatsteorien 
kan dermed anvendes til at lave en strategi for forældresam-
arbejde, hvor sammenhængen mellem mål og aktiviteter i 
forældresamarbejdet bliver klare og bidrager som grundlag 
for, at forældresamarbejdet bliver tænkt eksplicit og syste-
matisk ind i hverdagen. 

I kan fx bruge materialet ”En lærerig vej til resultater – Hånd-
bog i evaluering ved hjælp af indsatsteori” (EVA 2009).

Tidlig relatering til dagtilbuddet med fokus på barn og 
forældres individuelle behov
Hvis I vil arbejde videre med at etablere et tættere samar-
bejde mellem hjem og dagtilbud fra starten med henblik på 
at få kendskab til det enkelte barn og families behov, forud-
sætninger og nærmeste udviklingszone, kan I fx overveje 
at fokusere på, hvordan I tilrettelægger modtagelsen af nye 
børn. I kan lade jer inspirere at Barnet i Centrum, hvor der, 
ligesom i casen fra Birkehaven, er arbejdet med at udvikle en 
opstartsmodel, der udvikler tilliden og en gensidig forstå-
else mellem hjem og dagtilbud. Formålet er gennem tidlig 
relatering til vuggestuen, i samspil med barnets forældre, 
at medvirke til at give barnet en tryg begyndelse på livet i 
dagtilbud. 

Fremgangsmåden er:

• Tre måneder før vuggestuestart sendes velkomstbrev til 
barnet.

• En samtale med forældrene, hvor de fortæller om deres 
barn, og hvor personalet fortæller om dagligdagen i vugge-
stuen. Her er fokus på forventningsafstemning.

• Ugentlige besøg i vuggestuen, hvor barnet og forældrene 
deltager i dagens aktivitet. Disse ugentlige besøg fortsæt-
ter, frem til barnet begynder i dagtilbuddet.

Fremgangsmåden kan tilrettelægges forskelligt og tilpasses 
til jeres lokale behov. (Hansen et al., 2016)

Praksisfortællinger skaber faglig og systematisk re‑
fleksion over det differentierede forældresamarbejde
Hvis I vil arbejde med at skabe en kultur i jeres dagtilbud, 
hvor I skaber rammer for systematisk at reflektere over 
og sætte fokus på at udvikle jeres forældresamarbejde, 
kan I arbejde med praksisfortællinger. For eksempel kan 
I over en periode afsætte tid af på personalemøder til, at 
det pædagogiske personale skiftes til at bidrage med en 
praksisfortælling om forældresamarbejde fra deres hverdag. 
Det kan dels være om ”det gode forældresamarbejde”, hvor 
det pædagogiske personale oplever, at forældresamarbej-
det lykkes og skaber værdi for begge parter. Dels kan det 
være fortællinger om ”det vanskelige forældresamarbejde”, 
hvor det pædagogiske personale omvendt oplever at blive 
udfordret. Praksisfortællinger er en metode til, at personale-
gruppen reflekterer over, hvad I kan lære af fortællingerne, 
og hvad fortællingerne peger mod af fremadrettede tiltag, 
handlinger eller opmærksomhedspunkter, som I vil igang-
sætte. Ved at sætte praksisfortællinger på dagsordenen til 
personalemøder i en periode sikrer I, at udviklingen af foræl-
dresamarbejdet bliver prioriteret. Desuden får I mulighed for 
at sætte fokus på det differentierede forældresamarbejde 
og samarbejdet med forskellige forældregrupper, fordi prak-
sisfortællingerne vil bidrage til at tydeliggøre behov for at 
tilgå samarbejdet med nogle forældregrupper på nye måder 
(Kjær, 2010).  

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber til at understøtte arbejdet
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En tæt og tillidsfuld kommunikation mellem forældre og dagtilbud er vigtig for et godt forældresam-
arbejde. Det gælder særligt i forhold til at skabe en fælles forståelse af gensidige roller. En tæt og 
tillidsfuld kommunikation har også betydning for, at det pædagogiske personale og forældre kan 
betragte hinanden som fælles ressourcer i at understøtte barnets trivsel, udvikling og læring.

TEMA 2

Kommunikation mellem 
dagtilbud og forældre

Ved at invitere forældre ind i en åben og nærværende 
dialog, styrkes relationen mellem hjem og dagtilbud. Det er 
vigtigt, at denne tillid og åbenhed opbygges løbende og ikke 
først, når der er behov for en særlig indsats i barnets liv eller 
i forældresamarbejdet. 

Under dette tema kan du læse om fundene i den forskning, 
som har undersøgt måder at kommunikere på i forældesar-
bejdet. Fundene i forskningen kan kategoriseres i to forskel-
lige kerneelementer, som har betydning for udviklingen af 
børnenes kompetencer.

Kommunikation mellem dagtilbud og forældre: 
To kerneelementer i virkningsfulde indsatser

Kommunikation 
mellem dagtilbud 

og forældre

Gensidig dialog 
mellem dagtilbud 
og forældre sikrer 

inddragelse af  
forældrenes  
perspektiv  

Dialog mellem dag-
tilbud og forældre 
er anerkendende  
og motiverende
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  1     Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkenden-
de og motiverende

Forskning viser, at når dialogen mellem dagtilbud og foræl-
dre bygger på anerkendende og respektfulde relationer, så 
er der bedre mulighed for at styrke forældresamarbejdet.. 
En anerkendende og respektfuld dialog mellem dagtilbud og 
forældre er et kerneelement i virkningsfulde indsatser, der 
understøtter børns socioemotionelle og kognitive kompeten-
cer. At arbejde med anerkendende og respektfuld dialog med 
forældre handler blandt andet om at fokusere på forældres 
styrker fremfor svagheder og manglende kompetencer eller 
præstationer. Det betyder, at dagtilbuddet trækker på det, 
forældrene kan, og det der lykkes som byggesten i sam-
arbejdet. Gennem opmuntringer og ved at anerkende det, 
forældre allerede gør, styrkes også forældrenes motivation, 
fordi de oplever, at deres ressourcer bliver sat i spil i arbejdet 
med at styrke barnets udvikling (Larsen et al., 2011; Ma et 
al., 2016). 

En anerkendende tilgang kan tænkes bredt ind i al dialog 
med forældre. Det gælder fx, at vejledning af forældre i 
deres forældrerolle ikke er instruerende, men anerkendende, 
involverende og respektfuld. Man kan skelne mellem en 
undervisende og udvekslende tone. Hvor den udvekslende 
tone er kendetegnet ved, at forældre er positioneret som 
partnere, man samtaler og udveksler med, kan en under-
visende tone opfattes som belærende og instruerende og 
derved hæmme et åbent og ligeværdigt samarbejde. 

Et eksempel på en forældreindsats, der har fokus på en an-
erkendende og involverende dialog med forældre, er Parents 
Corps. Indsatsen er afprøvet i områder med stor kulturel 
mangfoldighed og har til formål at motivere forældre til at 
deltage og til at reflektere over forskellige kulturers betyd-
ning for børns trivsel, udvikling og læring. Den anerkendede 
tilgang kommer til udtryk ved, at forældre inviteres til at 
tale om egen kultur og syn på børns udvikling, og ved at 
forældrer formulerer egne ønsker og mål for deres børns 
udvikling. Derudover har personalet dialog med forældrene 
om deres motivation for at anvende nye strategier til at 
støtte deres barn, og i forældregrupper tales om løsninger 

på de barrierer, der måtte være for at støtte børnene i en 
positiv udvikling. Samarbejdet bygger derved på udveksling, 
anerkendelse og dialog (SFI, 2016).

  2     Gensidig dialog mellem dagtilbud og forældre sikrer 
inddragelse af forældrenes perspektiv

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 (Ma 
et al., 2016; Jeynes, 2012). Det er derfor et kerneelement i 
et godt forældresamarbejde at arbejde med en model, der 
sikrer forældres regelmæssige deltagelse og inddragelse 
samt rammer for gensidig dialog og vidensdeling om barnets 
udvikling. 

Forskning viser også, at der kan være barrierer som fx sprog, 
kultur, uddannelsesniveau og social baggrund, som gør 
gensidig dialog og inddragelse af forældrenes perspektiv 
mere udfordrende. Det er derfor centralt at arbejde med en 
model for, hvordan netop denne gruppe af forældre kan få 
en mere aktiv stemme og rolle i dialogen og samarbejdet 
med dagtilbuddet (Christoffersen et al., 2014).

Ikke kun forældreinvolvering, som er initieret af forældrene, 
har positiv betydning for børns udvikling. Forskning viser, 
at samarbejde med forældrene, som dagtilbuddet tager 
initiativ til, også har en positiv betydning (Jeynes, 2012). 
Det betyder, at dagtilbuddet med fordel kan tage initiativet 
til samarbejde og dialog, fx med udsatte familier, som har 
svagere forudsætninger og færre ressourcer til at involvere 
sig, og som derfor ikke regelmæssigt og naturligt har dialog 
med personalet. 

Den gensidige dialog giver personalet bedre forudsætninger 
for at forstå barnet, fordi forældres perspektiv inddrages, 
og forældre får indblik i dagtilbuddets pædagogiske praksis, 
herunder hvordan de også i hjemmet kan bidrage til at un-
derstøtte barnets trivsel, udvikling og læring.

               Det, ved vi, virker
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Eksempel fra hverdagen: Børnehuset Atlantis

Her illustreres en måde at sætte 
fokus på kerneelementet ”aner-

kendende og motiverende dialog”, 
idet det pædagogiske personale 

arbejder på systematisk at forholde 
sig til forældrenes ressourcer

Forældrecaféer er en konkret 
metode til at  arbejde med kerne-
elementet ”gensidig dialog”, fordi 
der skabes et forum for dialog og 

vidensdeling

Børnehuset Atlantis´ erfaringer med at 
styrke kommunikationen med forældre

At mødes under andre former
Børnehuset, der ligger i Vollsmose 
i Odense, har siden 2010 arbejdet 
med at forbedre samarbejdet mellem 
dagtilbuddet og forældrene. Dette er 
primært foregået ved at arbejde med 
en bevidst strategi for personalets 
tilgang til forældrene, og ved at igang-
sætte og understøtte gennemførelsen 
af månedlige forældrecafeer, som 
understøtter, at dagtilbuddet møder 
forældrene regelmæssigt.

Det handler om ”at betragte dem 
som forældre”
Det er personalets erfaring, at de tid-
ligere var alt for omsorgsfulde overfor 
forældrene, og at det skabte afstand. 
De hjalp forældrene for meget og 
glemte at være opmærksomme på 
at se forældrenes ressourcer. I dag 
bestræber personalet sig i stedet på 
systematisk at finde frem til de res-
sourcer, som forældrene måtte have. 
Endvidere bestræber personalet sig på 
at være ”mere modige” i snakken med 
forældrene og at turde stille krav til 
dem. Ved at være opmærksomme på 
forældrenes ressourcer og have klare 
forventninger, forsøger de først og 
fremmest at respektere og anerkende 
forældrene som forældre. En af pæda-

gogerne beskriver det således: ”Det er 
jo også meget det der med at sige til 
hinanden, at det ikke er synd for dem 
[forældrene]. De er jo forældre, som el-
sker deres børn, og derfor kan vi godt 
stille nogle krav til, at de skal have 
tøjet i orden eller komme til tiden, så 
barnet kan komme med på tur. Førhen 
sagde vi nok mere: ’Ah, det er synd 
for dem, fordi de måske er trauma-
tiserede, og vi kan ikke forlange så 
meget’. Men det handler i stedet om at 
betragte dem som forældre.” 

Personalet oplever, at de ind i mellem 
godt kan falde tilbage i den gamle rille 
og blive for ”servicerende” i deres til-
gang til forældrene. Men de bestræber 
sig på at være opmærksomme på at 
holde hinanden op på den ’nye’ til-
gang, hvilket betyder, at de gør deres 
kollegaer opmærksomme på det, hvis 
de har været for servicerende eller har 
klientliggjort nogle af forældrene. 

En af forældrene fortæller: ”Jeg har 
oplevet andre børnehaver, hvor det 
var som om, at de [det pædagogiske 
personale] skulle opdrage os som 
forældre. Og det bryder jeg mig slet 
ikke om [...] men her er de gode til at 
lytte og åbne op og prøve at mødes 

på midtvejen, på trods af at de nogle 
gange er uenige med os”. I dagtilbud-
det er personalet altså lykkes med at 
skabe gensidighed i dialogen mellem 
dagtilbud og forældre, og forældrene 
oplever, at de bliver anerkendt og hørt.

Forældrecafeer – et rum hvor man 
knyttes sammen
Børnehuset arbejder også på at 
skabe gensidig dialog og engagement 
mellem dagtilbuddet og forældrene 
ved at arrangere månedlige foræl-
drecafeer. I starten var det primært 
lederen og personalet, som stod for 
tilrettelæggelsen af cafeerne. Men 
dette ansvar er i større grad blevet 
overdraget til forældrerådet. Nu er det 
derfor forældrerådet, som organiserer 
cafeaftnerne og udvælger indholdet. 
Denne udvælgelse sker på baggrund 
af, hvad der optager forældregruppen. 
Eksempelvis fornemmede de, at man-
ge forældre med ikke-vestlig baggrund 
var ”bange” for folk fra kommunen, og 
ikke stolede på eller turde henvende 
sig, hvis der var noget galt med deres 
børn. Derfor arrangerede det pædago-
giske personale en forældrecafe, hvor 
der kom én fra det kommunale system 
og fortalte om, hvordan det fungerer 
for at afmontere denne ulmende 
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Dette er et eksempel på, hvordan 
forældrecafeerne konkret kan til-

rettelægges for at understøtte den 
”gensidige dialog og inddragelse af 

forældres perspektiv”, som er  
et kernelement I virknings fulde 

indsatser

utryghed. Gennem forældrecaféen har 
dagtilbuddet derfor arbejdet med at 
understøtte forældre i at bringe deres 
udfordringer på banen. 

Cafeerne sker med deltagelse af det 
pædagogiske personale. Cafeerne 
indledes altid med korte oplæg (10 
minutter). I starten var oplæggene 
længere, men på baggrund af de tidli-
ge erfaringer med cafeen og tilbage-
meldinger fra de deltagende forældre, 
lægger man nu mere vægt på at give 
tid til den efterfølgende diskussion. 
Det er nemlig særligt her, at foræl-
dresamarbejdet udvikler sig. Formålet 
med cafeerne er at diskutere emner, 
som ligger forældrene på sinde og at 
skabe videndeling og dialog, men især 
også at skabe et rum, hvor persona-
let og forældrene samt forældrene 
indbyrdes kan mødes under andre 
forhold, end hvad de er vant til. Det 
pædagogiske personale oplever, at 
forældrecafeerne er i stand til at give 
forældrene og personalet en anderle-
des fællesoplevelse ”og vi fandt ud af 
’Gud! Vi kan sidde og grine sammen’ 
(…), og det gjorde også, at forældrene 
kunne slappe af og begyndte at åbne 
mere op for os (…), vi sad på lige fod 
med dem.” 

Den fysiske indretning af cafeerne sy-
nes også at have en betydning for den 
anderledes måde, parterne mødes på. 
Institutionslederen fortæller: ”Jeg tror, 
at det er helt lavpraktisk. Før foregik 
forældremøder ved at forældrene sad 
på stole rundt omkring i et større rum. 
Hvorimod det her helt bogstaveligt 
talt er en café, hvor man sidder ved 
nogle lidt mindre borde og mindre 
grupper (…). Det sender et signal om, 
at her er det ikke én, der skal snakke, 
og 25, der skal lytte, men her er der 
én, der kommer med et oplæg, og så 
foregår dialogen ved cafebordene. 
Så alle kommer med!” Og det, at der 
bliver skabt et anderledes fysisk rum, 
der inviterer til fælles drøftelse og 
erfaringsudveksling, har indvirkning 
på den tilknytning, som man som 
forældre føler til andre forældre. En af 
forældrene beskriver det således: ”Det, 
at man sad og hørte på de andres hi-
storier, gjorde, at jeg tænkte: Nå okay, 
jeg kommer ikke fra Mars. Jeg kommer 
også fra Jorden!”

Den daglige leder fortæller, at foræl-
drecafeen har været særlig vellykket 
de aftener, hvor børnehaven kunne 
tilbyde at passe børnene, imens for-
ældrene deltog i cafeen. Dels fordi det 

gjorde det nemmere for forældrene at 
deltage, dels fordi børnene som regel 
glædede sig til at skulle lege med 
deres kammerater om aftenen, hvilket 
i sig selv kunne tilskynde familier til at 
deltage i arrangementet. 

”…her er de gode til at lytte og åbne op og prøve 
at mødes på midtvejen, på trods af at de nogle 
gange er uenige med os”

Fra kollega til kollega: 
Børnehusets tre gode 
råd til en vellykket kom-
munikation

• Insistér på at møde forældre 
som forældre og ikke klien-
ter. Anerkend deres ressour-
cer og stil krav.

• Understreg og byg på den 
fælles interesse, nemlig 
børnenes trivsel, udvikling 
og læring

• Indret fysiske rum, der invi-
terer til fælles drøftelse og 
erfaringsudveksling mellem 
forældre og det pædagogi-
ske personale.
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Pædagogisk personale
• Hvad kendetegner den dialog, der er mellem foræl-

dre og pædagogisk personale i jeres dagtilbud?

• Har I oplevet, at sproget i kommunikationen enten 
skabte mere eller mindre distance mellem jer og 
forældrene?

• Hvordan arbejder I med forældresamtaler, og virker 
det efter hensigten?

• Hvad vil det I jeres øjne sige at etablere en aner-
kendende og motiverende dialog? 

Pædagogiske ledere 
• Hvilke rammer for dialogen mellem dagtilbud og 

hjem er der i dit dagtilbud?

• Indgår du i dialogen og på hvilken måde?

• Hvordan er jeres kommunikation med forældre-
ne tilrettelagt, og hvilket sprog bruger I i denne 
kommunikation?

• Hvordan arbejder I med at inddrage forældrens 
perspektiver i kommunikationen?

Forvaltning
• Hvordan kan I støtte op om dagtilbuddets dialog 

med forældrene?

• Er der noget I skal gøre mere eller mindre af?

• Hvis I kommunikerer med forældrene, hvordan gør 
I så, og hvordan inddrager i dagtilbuddets leder og 
personale i den dialog? 

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer

Inspiration til refleksion over kerneelmenter i  
kommunikationen mellem dagtilbud og forældre

I Børnehuset Atlantis har de arbejdet målrettet med at ud-
vikle andre måder at inddrage forældrene på og at etablere 
rum for kommunikation og dialog. De har rettet blikket mod 
egen praksis og arbejdet med en grundlæggende forståelse 
af samarbejdet med forældrene. I børnehuset Atlantis, lige-
som i alle andre dagtilbud, møder forældre og pædagogisk 
personale hinanden først og sidst på dagen, og disse møder 
i garderoben giver ofte anledning til en kort udveksling af 
viden om barnets hverdag. I mange dagtilbud tilbyder man 
også forældresamtaler, hvor der aktivt bliver sat tid af til en 
konkret og gensidig dialog og drøftelse af det enkelte barn. 
Forældresamtalerne er et vigtigt redskab, der tjener flere 
forskellige formål. Dels understøtter forældresamtalerne, 
at forældrene får større tillid til personalets pædagogiske 
faglighed, der på positiv vis forstærker samarbejdet mellem 
dagtilbud og forældre. Dels fungerer forældresamtalerne 
som et vigtigt redskab for det pædagogiske personale for at 
kunne danne sig et helhedsbillede af barnet og dets udvik-
lingsbehov, hvor der er sat tid af til en fokuseret dialog, der 
ikke er mulig i den daglige udveksling af viden (Simonsson & 
Markström 2013). 

Dokumentation og skriftlighed i forældre‑
kommunikationen
En stor del af hverdagen i dagtilbuddet formidles til for-
ældrene gennem dokumentation som skriftligt og visuelt 
materiale fx logbøger og fotos. Den pædagogiske dokumen-
tation må tænkes ind som en faktor, der i høj grad påvirker 
kvaliteten i dialogen mellem dagtilbud og forældre. Sproget 
i pædagogisk dokumentation til forældre kan skabe enten 
nærhed eller distance og kan medvirke til at skabe tillid og 
nære relationer mellem pædagogisk personale og forældre 
(Löfdahl 2014). 
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Dialogiske forældresamtaler sætter fokus på  
forældrenes perspektiver og oplevelser
Dialogiske forældresamtaler er udviklet af det pædagogiske 
personale og forældre med det formål at støtte dialogen 
mellem forældre og dagtilbud ved planlagte forældresam-
taler, når der udarbejdes en handleplan for et barn. Frem-
gangsmåden i dialogiske forældresamtaler kan I også bruge i 
andre sammenhænge, hvor der er behov for en struktur, der 
understøtter åbenhed, tillid og et forældreperspektiv i dialo-
gen. Dialogiske forældresamtaler er kendetegnet ved at:

• Forældrene er aktive i at formulere og prioritere udviklings-
mål for deres barn.

• Det pædagogiske personale støtter forældrene i dette 
og er ansvarlige for at facilitere mødet og få forældrenes 
perspektiver på deres barns udvikling i spil.

• Det pædagogiske personale har fokus på forældrenes 
oplevelse af at deltage i mødet. 

(Bloch-Poulsen 2013)

Mentalisering i forældresamarbejdet
Hvis I vil dykke dybere ned i den generelle dialog med foræl-
drene og arbejde med at udvide forståelsen for forældrenes 
positioner, kan I lade jer inspirere af mentalisering som me-
tode. Mentalisering kendes fra terapeutiske sammenhænge, 
men mentalisering kan også bruges i jeres arbejde med at 
udvikle jeres dialogiske kompetencer. Mentalisering går ud 
på at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, 
behov og tanker hos sig selv og andre. Mentalisering giver 
vores adfærd mening, idet der altid er grunde til, at vi selv 

og andre handler, som vi gør. I en dagtilbudssammenhæng 
kan mentalisering anvendes som metode, hvis der opstår 
gnidninger eller konflikter i samarbejdet med forældre. Kon-
trolleret mentalisering kan da være et redskab til at overveje 
og reflektere over sine egne og forældres mentale tilstande 
i situationen, for derved at se bagom adfærden og overveje, 
hvad der ligger til grund for forældrenes perspektiver og 
handlinger. Ved at arbejde med mentalisering i forældre-
samarbejdet, kan I dykke ned i jeres egne og forældrenes 
motiver for på den måde at forstå, hvorfor et samarbejde 
ikke fungerer. Mentalisering kan imidlertid også bruges som 
en generel løftestang i jeres dialog med forældrene. 
(Jacobsen, M. N., 2015)

Udvikle måder at mødes på i dagtilbuddets  
hverdag, så der bliver rum for gensidig dialog
I Børnehuset Atlantis har de gjort sig gode erfaringer med 
at invitere børnene med, når de inviterer forældrene. Det har 
betydet et højere fremmøde blandt forældrene, hvilket er af-
gørende for, at I som dagtilbud har mulighed for at indgå i en 
gensidig dialog med forældrene. Som en del af forsknings- 
og udviklingsprojektet VIDA (Vidensbaseret indsats overfor 
udsatte børn i dagtilbud) eksperimenterede flere dagtilbud 
med at invitere forældrene ind i dagtilbuddets hverdag på 
forskellige tidspunkter. Erfaringen var, at forældrene er en 
mangfoldig gruppe, og der var behov for en meget fleksibel 
”åbeningstid”, men erfaringerne var gode, og dagtilbuddene 
oplevede en større forståelse og gensidighed i dialogen 
mellem dagtilbud og forældre.

VIDA i praksis. VIDA forskningsserien 2013:03.

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber til at understøtte arbejdet

  Hvis du vil vide mere

EVA (2016). Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner.

Bloch-Poulsen, J. (2013). Dialogiske forældresamtaler – alle vil 
jo gerne inddrages? Aalborg Universitets-forlag.

Smidt, S. L. & Krogh, S. (2015). Forældresamarbejde – der virker. 
Dansk Psykologisk Forlag.

Jacobsen, M. N. (2015). Mentalisering i dagtilbud og skole. 
Dafolo. 
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TEMA 3

Vejledning af forældre 

Alle forældre spiller en stor rolle for barnets læring, men det 
er ikke alle forældre, der er bevidste om det, og nogle foræl-
de har brug for hjælp til at få øje på, hvordan de kan støtte 
barnet i hverdagen – og hvordan de allerede gør det.

Forskning peger på, at dagtilbud kan spille en betydnings-
fuld rolle i at styrke børns udvikling ved at støtte forældre 
i, hvordan de kan støtte barnet i hverdagen. Ved at rette 
opmærksomheden mod læringsmiljøet i såvel dagtilbuddet 
som i hjemmet, kan det pædagogiske personale bidrage 

til at skabe de bedste forudsætninger for barnets trivsel, 
udvikling og læring. 

Under dette tema kan du læse om fundene i den forskning, 
som har undersøgt indsatser i forhold til at inspirere og 
vejlede forældre i barnets udvikling og læring. Fundene i 
forskningen kan kategoriseres i to forskellige kerneelemen-
ter, som er i spil i virkningsfulde indsatser, hvor dagtilbud 
understøtter læringsmiljøet i hjemmet. 

Vejledning af forældre i barnets udvikling og læring: 
To kerneelementer i virkningsfulde indsatser

Understøttelse  
af læringsmiljøet  

i hjemmet

Dagtilbuddet støt-
ter forældre i nye 

handlemuligheder i 
forhold til barnet

Dagtilbuddet giver 
forældre indsigt 
i støttende sam-

værsformer

Vi ved, at ikke kun læringsmiljøet i dagtilbuddet men også læringsmiljøet i hjemmet har en stor be-
tydning for, hvordan barnet klarer sig i de tidlige år og senere i skolen. Forældre skaber direkte og in-
direkte et naturligt læringsmiljø i hjemmet gennem samværet i familien i hverdagen. Det handler fx 
om, hvor meget der tales med barnet, om der læses bøger, om der er fokus på at støtte barnet i egne 
handlinger mv. Der er stor forskel på, hvordan forældre støtter barnet i dets udvikling og læring, og 
hvordan hjemmet dermed danner ramme for barnets læring. 
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  1     Dagtilbuddet giver forældre indsigt i støttende sam-
værsformer

Forskning viser, at det kan bidrage til at skabe en positiv ud-
vikling for børns kognitive og socioemotionelle kompetencer 
samt fysiske sundhed, når dagtilbud arbejder med at give 
forældre viden om, hvad det betyder, når forældre støtter 
op om barnets udvikling og læring. Det handler blandt andet 
om at vejlede forældre i den betydning samværet i familien 
spiller for barnets samlede trivsel, udvikling og læring. Det 
kan også være at give forældre nye redskaber til at under-
støtte barnet (Jeynes, 2012; Morris et al., 2015). Endelig 
kan det handle om vejledning i positive forældrestrategier 
og konfliktløsning, som understøtter et positivt og sam-
menhængende familiemiljø og derigennem barnets trivsel 
(Christoffersen et. al, 2014; Vu et.al., 2015; Larsen et al., 
2011). Vejledningen giver forældre mulighed for at reflekte-
re over og få sparring på, hvordan de i hverdagssituationer 
i hjemmet kan udfordre og støtte barnet. Forskning viser, at 
vejledning af forældre i banets udvikling og læring styrker 
udviklingen hos både børn i udsatte positioner og hos børn 
generelt (Larsen et al., 2011; Christoffersen et al., 2014; Vu 
et al., 2015).

Dagtilbud kan for eksempel give forældre indsigt i barnets 
behov for støtte ved at guide og inspirere forældrene med 
ny viden. Det kan også være via rollespil og øvelser, hvor 
forældre tilegner sig konkrete metoder og strategier til at 
styrke kvaliteten i interaktionen og samværet med deres 
barn (Larsen et al., 2011; Christoffersen et al., 2014; Vu et 
al., 2015; Morris et al., 2015). Det er imidlertid et opmærk-
somhedspunkt, at det pædagogiske personale skal være 
klædt på til at indtage rollen som vejleder og inspirator. 

De indsatser, der er undersøgt, viser, at når forældrene får 
indsigt i, hvordan de kan støtte barnet, så kan de samtidig 
udvikle en grundlæggende tro på betydningen af egen rolle i 

forhold til barnets udvikling. Det kan igen virke motiverende 
for forældrenes fokus på at støtte mest muligt op om barn-
tes udvikling (Jeynes, 2012; Larsen et al., 2011). Forskning 
peger imidlertid også på, at det er væsentligt, at læringsmil-
jøet i hjemmet ikke blot understøttes ved at tilføre forældre 
ny viden. Indsatser hvor forældreinvolvering skaber gode 
resultater, har i mange tilfælde det fællestræk, at forældre-
ne – ud over viden – også tilføres konkrete metoder til og 
øvelse i at omsætte viden til en ændret praksis. Der er også 
flere indsatser, som understøtter nye vaner hos forældrene 
gennem muligheden for fælles refleksion over egen praksis i 
grupper med andre forældre og det pædagogiske personale 
(Larsen et al., 2011).

  2     Dagtilbuddet støtter forældre i nye handlemulig-
heder i forhold til barnet

Forskning viser, at dagtilbud kan bidrage positivt til lærings-
miljøet i hjemmet ved i forældresamarbejdet at synliggø-
re, konkretisere og modellere nye handlemuligheder for 
forældrene. At give forældre alterntive handlemuligheder i 
hjemmet kan bidrage til at gøre det nemmere for forældre 
at udvikle et samvær med deres barn, som styrker barnets 
udvikling og læring (Mol & Bus, 2011). 

Et konkret eksempel kan være, at dagtilbuddet udleverer 
bøger og andet materiale, der understøtter særlige lærings-
områder, samt inspiration til hvordan forældre kan anvende 
det sammen med deres barn i hjemmet (Mol & Bus, 2011). 
Forældre kan også hjælpes til at handle på nye måder ved, 
at dagtilbuddet inspirerer til aktiviteter i hjemmet, som er 
udviklende for barnet. På den måde kan dagtilbuddet hjælpe 
forælde med små aktiviteter og fokuspunkter som indgår 
som en naturlig del af hverdagen og samværet i hjemmet og 
som støtter barnets trivsel og læring ( Larsen et al., 2011; 
Morris et al., 2015).

               Det, ved vi, virker
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”At give forældre alternative handlemuligheder i 
hjemmet at vælge mellem kan bidrage til at gøre 
det nemmere for forældre at støtte barnet”
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Gullandsgårdens erfaringer med at 
inspirere forældre til at støtte deres 
barns trivsel, udvikling og læring

Eksempel fra hverdagen: Gullandsgården

Gennem viden og praksiseksempler 
får forældrene ”indsigt i støttende 
samværsformer”, som er et centralt 

kerneelement

Forældresamarbejde der kan  
inspirere forældre til at støtte 
barnets læring i hjemmet
På Gullandsgården har ledelse og 
pædagogisk personale lavet en række 
tiltag for at styrke forældresamarbej-
det, heriblandt arbejder de på forskelli-
ge måder med at inspirere forældrene 
til at skabe et godt læringsmiljø i 
hjemmet, som er sammenhængende 
med indsatsen i dagtilbuddet.  

Anskueliggørelse af hverdags‑
situationer 
På Gullandsgården bruges de fælles 
forældremøder til at give forældrene 
indblik i et aktuelt tema, som dagtil-
buddet er optaget af at arbejde med 
sammen med børnene. Fx inddrager 
det pædagogiske personale bamser 
i det pædagogiske arbejde med bør-
nene som udgangspunkt for samtaler 
om mobning og drillerier, og hvad det 
betyder at holde nogen udenfor. For 
at anskueliggøre de redskaber, som 
anvendes i dagtilbuddet, til inspiration 

for forældrene, har det pædagogiske 
personale præsenteret forældrene for 
deres arbejde på et møde. ”Vi startede 
med et lille oplæg, hvor vi fremviste 
dokumentation fra aktiviteterne og 
fortalte om aktiviteternes formål 
og kom med små læringseksempler. 
Derudover spillede vi et bamseteater 
for forældrene for at anskueliggø-
re, hvordan vi bruger bamsen til at 
inddrage børnene i, hvordan man kan 
hjælpe hinanden f.eks. i konfliktsitu-
ationer. Endelig spillede forældrene 
et bamsespil, hvor de i grupper 
skulle tage stilling til, hvordan de selv 
ville handle i forhold til forskellige 
scenarier, der potentielt kunne være 
ekskluderende i forhold til nogle børn.” 
Ved at delagtiggøre forældrene i dag-
tilbuddets praksis og vise forældrene 
de redskaber, dagtilbuddet gør brug af 
i dagligdagen, får forældrene inspi-
ration til og sparring på, hvordan de 
selv kan håndtere lignende situationer 
med deres børn. 

Så har man lige et par stikord til at 
sætte gang i en snak derhjemme 
Hver tredje uge er en gruppe børn på 
Gullandsgården i skoven. I den periode 
går dialogen mellem det pædagogi-
ske personale og forældre igennem 
Ipad’en, hvor der dagligt bliver sendt 
fotos og meddelelser om det, børnene 
har været optaget af. ”De har en app, 
hvor de putter billeder ind hver dag 
og skriver en dagbog om, hvad der er 
sket. Det er super godt til at få gang i 
snakken derhjemme. ”Nå.. jeg kan se 
at….” eller  ”Der står, at I var ovre ved 
bedstemorbøgetræet og fik et brev af 
hende…” så har man lige et par stikord 
til at sætte gang i en snak derhjemme. 
Det betyder rigtig meget, for børnene 
er trætte, når de kommer hjem og 
siger ”ja, ja, vi har bare spist brød!” Så 
har vi billederne og lige pludselig bli-
ver det så nemt at snakke om dagen.” 
For de børn der er hjemme på stuen 
understøttes kommunikationen 
mellem børn og forældre ved, at 
det pædagogiske personale sætter 
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Ved at udlevere et hus til hver fami-
lie, som forældre og børn kan lave 

sammen, ”understøtter dagtilbuddet 
forældrene i nye handlemuligheder”, 

som bidrager til udviklende dialog 
mellem forældre og barn i hjemmet

”Forældrene spillede et bamsespil, hvor de i grupper skulle tage stilling 
til, hvordan de selv ville handle i forhold til forskellige scenarier, der 
potentielt kunne være ekskluderende i forhold til nogle børn”

billeder ind og skriver i Legebogen. 
Det er en stor bog i A3 format, og den 
ligger på en skrivepult i fællesrummet, 
så forældrene nemt kan komme til at 
kigge i den.

Gennem disse aktiviteter understøtter 
dagtilbuddet forældrene i at have 
gode dialoger med børnene i hjemmet, 
som knytter an til barnets oplevelser i 
dagtilbuddet. 

Planlægning af sammenhæng
Når man har et barn på Gullands-
gården, får man som forældre små 
fokuspunkter. Hvert barn har en lille 
hemmelighedskasse på garderobe-
pladsen, som er en dekoreret skotøj-
sæske. Hemmelighedskassen kan 
indeholde mange små skatte: sten, 
muslingeskaller, kastanjer, blade mv., 
som barnet måske har fundet på en 
tur. Hvert barn har også sit eget hus 
med billeder af nære omsorgsperso-
ner, hængende i institutionen. Huset 
får børn og forældre udleveret ved 

modtagelsen i institutionen, så de 
i fællesskab kan klistre billeder og 
skrive tekst på. På den måde ansporer 
dagtilbuddet til betydningsfuld dialog 
med barnet både i institutionen og i 
hjemmet.

Husene betyder meget for børnene 
og bliver en konkret og fysisk måde 
at skabe sammenhæng mellem det 
derhjemme og dagtilbuddet. 
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 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

Pædagogisk personale 
• Hvordan arbejder I med at vejlede forældre i, hvor-

dan de i deres samvær med barnet i hjemmet kan 
støtte barnet i dets udvikling og læring?

• Oplever I, at I som pædagogisk personale har de 
rette kompetencer til at vejlede forældre i at støtte 
deres barns udvikling og læring?

• Hvornår oplever I, at der opstår en sammenhæng 
mellem hjem og dagtilbud?

Pædagogiske ledere 
• Hvilke mål og ambitioner har I, i dagtilbuddet I 

forhold til at vejlede forældre i at støtte deres barns 
udvikling og læring?

• Hvordan ser I ledelsens rolle som en del af arbej-
det med at understøtte børnenes læringsmiljøer i 
hjemmet?

Forvaltning 
• Hvilken rolle spiller forvaltningen i forhold til at un-

derstøtte en sammenhæng mellem barnets læring i 
dagtilbuddet og i hjemmet?

• Hvilke handlemuligheder har I i forhold til, at under-
støtte sammenhængen mellem dagtilbud og hjem?

34

              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer

Inspiration til refleksion over kernelementer i  
vejledningen af forældre

I nordisk forskning har der ikke været tradition for at under-
søge og beskrive dels hjemmelæringsmiljøer, dels hvordan 
man som dagtilbud kan arbejde med at støtte forældrene i 
at udvikle læringsmiljøet i hjemmet. Den nordiske forskning 
har i højere grad været optaget af at forstå og beskrive de 
pædagogiske processer, som foregår i dagtilbuddene og i 
forældresamarbejdet, og ikke på at undersøge og udvikle 
måder at knytte an mellem børnenes læring i dagtilbud og 
hjem. 

En undersøgelse viser, at forældrene ønsker styrket vejled-
ning i barnets udvikling og læring fra det pædagogiske per-
sonale i dagtilbud, men ikke på alle områder. Fx vil forældre-
ne gerne have vejledning i, hvordan de styrker deres barns 
generelle læring, sprog, motorik og sociale relationer, men er 
mindre interesserede i vejledning i, hvordan man håndterer 
hverdagen som småbørnsfamilie (EVA 2016). En stor del af 
forældrene oplever dog ikke at få den vejledning, som de 
gerne vil have, hvilket gør det svært for forældrene at orien-
tere sig i de udviklings- og læringsmål, som det pædagogi-
ske personale arbejder ud fra. Ved at give forældrene viden 
om dagtilbuddets mål for børnenes udvikling og læring, kan 
forældrene understøtte børnenes læreprocesser i hjemmet 
med aktiviteter og materialer (Ringsmose 2015). 

Pædagogisk dokumentation kan bruges til at sikre at pæ-
dagoggikken er gennemsigtig, så forældrene har viden om, 
hvilke pædagogiske mål, der arbejdes med i dagtilbuddet. 
Men der er en tendens til, at den pædagogiske dokumentati-
on bruges som redskab til at informere forældrene om børne-
nes deltagelse i aktiviter - og sjældent som et redskab til at 
fokusere på, hvad børnene lærer, og hvordan de udvikler sig 
(Alvestad & Sheridan 2014).

Inspirationskatalog   |   Tema 3: Vejledning af forældre



35

  Hvis du vil vide mere 

EVA (2015). Forældresamarbejde om børns læring.

VIDA i praksis. VIDA forskningsserien 2013:03.

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber til at understøtte arbejdet

HippHopp
HippHopp er en forældreindsats, som har til formål at un-
derstøtte, at børn i udsatte posititioner bliver skoleparate. 
Programmet er sammensat, så det styrker børn indenfor 
områderne: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og 
bevægelse, natur og naturfænomener samt kultur og kultu-
relle udtryksformer. Evalueringer af programmet viser, at børn 
i de deltagende familier udvikler sig positivt i forhold til de 
kompetencer, der arbejdes med. Indsatsen tilbydes familier, 
der kan have særlig glæde af at være godt forberedt på de 
udfordringer, som et barn kan møde i skolen. 

I kan lade jer inspirere af, hvordan forældre i HippHopp klæ-
des på til styrke læringsmulighederne for barnet i hjemmet. 
I løbet af indsatsen skal forældrene på alle hverdage bruge 
ca. et kvarter på at lave en aktivitet sammen med deres barn. 
Gennem hjemmebesøg og netværksaktiviteter med andre 
forældre får forældrene inspiration til aktiviteter, som deres 
barn kan have glæde af. Hjemmebesøg varetages af en guide, 
der taler med forældrene om den kommende uges aktiviteter 
og viser, hvordan man kan gøre. Desuden samles forældre 
og guider løbende til netværksaktiviteter, som også har til 
formål at støtte forældrene og give mulighed for at udveksle 
erfaringer med andre forældre (Socialstyrelsen, 2012). 

Nye strategier for forældreinddragelse og  
kommunikation
Hvis I vil arbejde videre med at knytte barnets læring i 
dagtilbuddet tættere sammen med læring i hjemmet, kan I 
lade jer inspirere at et udviklingsprojekt, som den integrerede 
institution Hyldebakkegård har arbejdet med. Formålet med 
projektet var at styrke det pædagogiske personales strategier 
og kompetencer til at skabe et frugtbart forældresamarbejde 
med fokus på at styrke alle børns læring og deltagelsesmulig-
heder. Konkret arbejdede Hyldebakkegård ud fra fire tiltag:

1.  Inddrage forældrene som ressource i pædagogikken 

2.  Møde forældrene med åbenhed og nysgerrighed

3.  Fokus på, at alle familier følte sig velkomne ved at give alle 
forældre en kontaktmedarbejder

4.  Tydelighed og vedvarenhed i informationer fra dagtilbud-
det til forældrene

I løbet af udviklingsprojektet udviklede Hyldebakkegård en ny 
faglig standard for aktiv forældreinddragelse i alle planlagte 
aktiviteter og en højere grad af systematik i forældresamar-
bejdet. (VIDA 2013)

Et udvidet forældresamarbejde med fokus på  
fælles mål for barnets udvikling
I kan også lade jer inspirere af udviklingsprojektet Fremti-
dens dagtilbud, hvis I ønsker at videreudvikle et samarbejde 
med forældre om et sammenhængende læringsmiljø mellem 
dagtilbud og hjem for børn, der viser tidlige tegn på hindrin-
ger for trivsel og læring. Her har dagtilbud arbejdet med at 
udvikle et individuelt, anderkendende og motiverende foræl-
dresamarbejde, som bygger på følgende elementer:

• Indledende møde med fokus på forældres perspektiver på 
barnets behov og udvikling og konkrete aftaler for samar-
bejdet

• Udvikling af fælles mål og tegn for barnets udvikling og 
læring mellem forældre og pædagogisk personale og tæt 
opfølgning på samarbejdet i korte dialoger hver uge

• Fælles drøftelse af fokuspunkter i hjemmet, der er en tæt 
integreret del af det øvrige samvær i hjemmet – enten i et 
legebaseret samvær eller i et samvær om familiens daglige 
rutiner.

Statusdialoger mellem forældre og personale hver 5. uge, 
hvor der tages afsæt i de postive oplevelser med at støtte 
barnet, og hvor det vurderes, om der er behov at fortsætte 
det udvidede samarbejde en periode mere  

(Vejledning til model for udvidet forældresamarbejde, 2014).
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