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Om Indsatsbeskrivelsen

Læsevejledning

I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan 

dagtilbuddet Firkløveren har omsat viden fra forskning om 

virkningsfuldt forældresamarbejde til forandringer i deres 

pædagogiske praksis. 

Som led i projekt Styrket fokus på børns læring har dagtil-

buddet først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve 

og modne en indsats i praksis. Det er et vigtigt fokus for den 

udviklede indsats, at den er tæt koblet til det pædagogiske 

arbejde og forældresamarbejde i hverdagen og bygger vide-

re på eksisterende praksis. 

Indsatsen skal styrke samarbejdet med forældre til alle 

børn, men med særligt fokus på forældre til børn i udsatte 

positioner.

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
• Hvordan man kan arbejde med at vejlede forældre i at understøtte børns trivsel og udvikling og give forældre 

indblik i det pædagogiske arbejde med at understøtte børns læring.   

• Hvordan man kan invitere forældre til at bidrage ind i børnenes hverdag i dagtilbuddet, og hvordan forældres 

bidrag kan anvendes til at synliggøre det pædagogiske arbejde for forældrene.   

• Hvordan brug af rutinesange i hverdagen med børnene kan være afsæt for dialog med forældrene om, hvordan 

de også kan skabe rutiner og understøtte barnet i hjemmet. 

• Hvordan man kan styrke dialog og samarbejdet med forældre om børns trivsel og udvikling med afsæt i sang 

og musik. 
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Hvad vil dagtilbuddet forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om Firkløverens motivation for at sætte øget fokus på forældre-

samarbejde og den viden i forskningen, som Firkløveren er blevet inspireret af.

Læringspunkter til andre dagtilbud
Her finder du centrale læringspunkter fra Firkløveren.

Sådan arbejder dagtilbuddet i praksis
Her kan du læse om den indsats og de forandringer, som Firkløveren har arbejdet 

med, og hvordan Firkløveren helt konkret arbejder i praksis.
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Hvad vil ledere og personale forandre i 
deres pædagogiske praksis?
Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?
Dagtilbuddet Firkløveren ligger geografisk placeret i et 

område, hvor der er mange udsatte familier. Udsatheden 

kommer fx til udtryk i manglende dansksproglige kompe-

tencer, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, lavt 

uddannelsesniveau eller som følge af tidligere traumer, 

fx som følge af at have været involveret i eller flygtet fra 

krig og konflikter. Det er ikke alle familier i dagtilbuddet 

Firkløveren, der er i en udsat position, men mange er, og 

det har betydning for hverdagen i dagtilbuddet. Det betyder 

blandt andet, at personalet i samarbejdet med forældre 

bruger mange ressourcer på at støtte forældre i praktiske 

gøremål som fx madpakke og tøj. Mange har ikke selv været 

i dagtilbud som børn eller kender nogen, der har. Det betyder 

også, at personalet oplever, at det kan være udfordrende at 

samarbejde med forældrene om at understøtte børnenes 

læring og synliggøre dagtilbuddet som et pædagogisk tilbud. 

Disse forhold bidrager tilsammen til, at det enkelte barn kan 

befinde sig i en udsat position på grund af den familiære 

baggrund. Det er derfor stor forskel på børnenes forudsæt-

ninger for at indgå i dagtilbuddets pædagogiske hverdag. 

Firkløveren har et ønske om, at flere forældre kommer til 

at opleve dagtilbuddet som en vigtig ramme for børnenes 

læring og ikke blot som et pasningstilbud. Firkløveren ønsker 

at blive bedre til at differentiere forældresamarbejdet og 

derigennem møde forskellige forældrene på måder, der tager 

højde for de enkelte forældres forudsætninger og dermed 

styrker muligheden for at inddrage forældrenes perspektiv 

på barnet. Personalet og ledelsen er også optaget af, hvor-

dan man kan give forældregruppen indblik i det pædagogi-

ske arbejde med at støtte børnenes læring i dagtilbuddet 

og herigennem vejlede i, hvordan forældre kan støtte deres 

børns trivsel, udvikling og læring.

I samarbejde med organisationen, Sangens Hus, var Firkløve-

ren i forvejen i gang med at blive certificeret som sangbør-

nehave, hvor sang har en central plads i børnenes dagligdag. 

Med projekt Styrket fokus på børns læring vil Firkløveren 

gerne bygge videre på certificeringen som sangbørnehave 

ved at bruge musikken til at involvere og give forældre 

indsigt i arbejdet med at understøtte børns trivsel, udvikling 

og læring. 
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Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer i inspirationskataloget Kvalificeret og differentieret 
forældresamarbejde her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Dagtilbud giver forældre indsigt i støttende samværdsformer
Forskning viser, at det kan bidrage positivt til børns udvikling, når dagtilbud arbejder med at give forældre viden 

om, hvordan de kan støtte op om et barns 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 understøtte barnet.

Dagtilbuddet støtter forældre i nye handlemuligheder i forhold til barnet
Forskning viser, at dagtilbud kan bidrage positivt til læringsmiljøet i hjemmet ved i forældresamarbejdet at 

synliggøre og konkretisere nye handlemuligheder for forældrene. At give forældre alternative 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. Det kan fx ske gennem synliggørelse af læring i den pædagogiske praksis i dagtil-

buddet til inspiration for forældrene.

Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende
Forskning viser, at det styrker børns udvikling, hvis forældre og dagtilbud har gensidig dialog om barnets trivsel, 

udvikling og læring. Det er derfor et kerneelement at arbejde med en model, der sikrer forældres regelmæssige 

deltagelse og inddragelse samt rammer for gensidig dialog og vidensdeling om barnets udvikling. 

Gensidig dialog med inddragelse af forældres perspektiv
Forskning viser, at når dialogen mellem dagtilbud og forældre bygger på anerkendende og respektfulde rela-

tioner, er der bedre mulighed for at styrke forældresamarbejdet. 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 samarbejdet.

Firkløveren har hentet inspiration i forskning til at finde 

mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, som 

de har valgt at arbejde med. 

Firkløveren har arbejdet med at omsætte fire kerneelemen-

ter i deres egen lokale praksis, som forskning indikerer er 

virkningsfulde i et styrket forældresamarbejde: 

Hvad er dagtilbuddet blevet inspireret af i forskningen?
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Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddet har arbejdet med at beskrive en forandrings-

model for deres indsats. E n forandringsmodel hjælper til at 

få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til at skabe 

de forandringer og resultater, som ledere og personale 

gerne vil opnå. Med andre ord er forandringsmodellen med 

til at tydeliggøre sammenhængen mellem de tiltag, som de 

har igangsat, og de resultater på kort og længere sigt, som 

dagtilbuddet ønsker at opnå  

Du kan finde inspiration til, hvordan man opstiller en foran-

dringsmodel her: www.emu.dk

Aktiviteter Resultater på 
kort sigt

Resultater på 
langt sigt

Resultater på 
mellemlangt 

sigt

Rutinesang:
Pædagogisk perso-

nale går i dialog med 

forældre om betyd-
ning af rutiner

Ansatte deler syn 
på børns udvikling 

og læring med 
forældre

Forældre er bevidste 

om deres betydning 

for barnets udvikling

Ansatte bruger 
forældres bidrag 

og erfaringer ind i 
læringsmiljøet

Forældre støtter 
barnets udvikling og 

læring i hjemmet

Forældre får viden 
om børnenes udvik-
ling og færdigheder 

samt forældrerollens 
betydning herfor

Ansatte forvent-
ningsafstemmer 
og stiller krav til 

forældre

Forældre mestrer en 
kempleks hverdag, 

så det støtter 
barnets udvikling 

og læring

Model for de forandringer, som dagtilbuddet
ønsker at opnå på kort, mellemlangt og langt sigt

Personalet bruger 
barnets sang i sam-
linger og synliggør 
det pædagogiske 

arbejde for forældre

Forårsfesten:
Her synliggøres det, 
at forældres bidrag 

bliver taget alvorligt. 
Her udføres foræl-
dres sange, rim og 

remser

Fælles videns- og 
værdigrundlag 

mellem forældre og 
dagtilbud i forhold 

til barnets udvikling 
og læring

Forældre viser inter-
esse for aktiviteter  

i dagtilbuddet

Forældre ser deres 
erfaringer omsat til 
pædagogisk praksis



Forandringsmodellen viser, at Firkløveren vil give forældre 

indblik i, hvordan de kan støtte deres barns trivsel, udvikling 

og læring. Det gør det pædagogiske personale dels ved at 

dele rutinesange og viden om betydningen af rutiner med 

forældrene, som et konkret indhold i samarbejdet, dels ved 

at invitere forældre til at bidrage ind i læringsmiljøet med 

en sang, som deres barn holder af, herefter kaldet barnets 
sang.

En rutinesang er i indsatsen en sang, der synges i forbin-

delse med en rutine i dagtilbuddet. Fx har mange valgt at 

synge ”Rullebord, kom indenfor…” ved frokost og frugt. Bar-

nets sang er i indsatsen en sang, som forældrene og deres 

barn vælger hjemmefra, fordi den har en særlig betydning 

for dem. Personale og børn i dagtilbuddet synger eller spiller 

sangen til samling over et par uger. Både rutinesangen og 

barnets sang danner afsæt for en dialog med forældre om 

det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Det pædagogiske 

personale er nysgerrig på, om sangene i de to forskellige 

former kan fungere som invitationer til forældrene, hvor 

der igennem processen vil skabes en styrket sammenhæng 

mellem hjem og dagtilbud, da sangene synges begge steder.



8

Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddet i Holstebro 
Kerneelementer
Institutionerne giver forældrene indsigt i støttende samværsformer.

Institutionerne støtter forældre i nye handlemuligheder overfor barnet.

Dialog mellem forældre og dagtilbud er anerkendende og motiverende.

Gensidig dialog sikrer inddragelse af forældrenes perspektiv.

Redskab

Aktører

Fase ll: Sangen ind i  
dagligdagen med børn

Fase lll: Synliggørelse af det  
pædagogiske arbejde for forældre

Løbende opsamling, evaluering, tilpasning og sparring mellem personalet

Fase l: Forberedelse af 
indsatsen

Sådan arbejder dagtilbuddet i praksis
Her kan du læse om, hvordan institutionerne i dagtilbddet 

konkret arbejder med at styrke forældresamarbejdet. Foran-

dringsmodellen, som er beskrevet på de foregående sider er 

omsat i konkrete handlinger og arbejdsgange, som indsatsen 

indebærer for ledere og pædagogisk personale i hverdagen. 

I figuren herunder kan du se et overblik over forskellige 

faser, som indsatsen er inddelt i, arbejdsgange i hver fase, 

hvilke aktører der indgår samt de pædagogiske redskaber, 

der understøtter arbejdet med indsatsen.

Tovholdere og frem-
skudt socialrådgiver

R
ut

in
es

an
g

B
ar

ne
ts

 s
an

g

Synligørelse af forældrebidrag

Udbrede rutinesange, rim  
og remser til forældre

Forårsfesten
Billeder, intra, 

video, kopier etc.

Det pædagogiske 
personale

Det pædagogisk 
personale

Udvalgte sanger m.m. 
anvendes i spise situationer 

og evt. andre rutiner

Sange, rim og 
remser

Forældrenes 
input

Det pædagogiske personale 
forældre kan også

deltage på samlinger

Daglig samlinger

Synligøre 
sange m.m. i 
dagtilbuddet

Opslag og en-
til-en dialog

Udvælge 
sange, rim 

og remser til 
rutiner

Det pædagogiske 
personale 

Information 
til forældre 

om projektet 
og deres rolle

Forældre

Udvælge 
redskaber 
til udbred- 

else af 
sange til 
hjemmet

Forældre kom-
mer med input 
i form af sange, 

rim, remser, 
dans etc.

Ugeliste YouTube, 
iPad etc.
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Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddet har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddet har 

derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre og dokumentere 

dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddet har gjort sig erfaringer med, 

hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, som skal håndteres. 

Model for kollegial faglig sparring
Læringen understøttes gennem faglig kollegial sparring og reflekterende samtaler, som udpegede tovholdere 

(pædagoger) har været ansvarlige for på tværs af de deltagende institutioner. Firkløveren har anvendt prak-

sisfortællinger og videoobservation af de gennemførte handlinger, som er blevet analyseret i en reflekterende 

samtale med udgangspunkt i en udviklet guide til kollegabaseret feedback. På baggrund af fælles refleksion 

har det pædagogiske personale planlagt nye handlinger i aktionslæringsforløb. At planlægge nye handlinger og 

opstille mål for praksis er understøttet af en fremskudt socialrådgiver i Firkløveren. Socialrådgiverens indsigt i 

forældregruppen har givet personalet inspiration til løbende at udvikle og sætte mål for forældresamarbejdet. 

Derudover har en pædagogisk konsulent løbende givet tovholderne sparring på deres arbejde med at facilitere 

reflekterende samtaler.

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis
Der har været nedsat et implementeringsteam med pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter og pædago-

gisk personale, som har været ansvarlig for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige rammer for at arbejde 

med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes undervejs i 

processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds prøve-

handlinger. 

Tilgang til praksisudvikling i projektet

Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:

Fase I    Forberedelse af indsatsen.  

Fase II    Sangen ind i dagligdagen med børnene.

Fase III    Synliggørelse af det pædagogiske arbejde for forældrene.
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Forberedelse af indsatsen
Indsatsens første fase har til formål at forberede det pæda-

gogiske arbejde med barnets sang og rutinesange samt for-

ældrenes inddragelse heri. Denne forberedelse tager afsæt 

i en faglig refleksion i personalegruppen med udgangspunkt 

i de fire forskningsbaserede kerneelementer, der ligger til 

grund for indsatsen.

Gennem drøftelser i personalegruppen udvikler det pædago-

giske personale indsatsen, hvor der trækkes på pointerne fra 

kerneelementerne. Øvelsen går ud på at udvikle en indsats, 

der imødekommer den forskningsbaserede viden om en pæ-

dagogisk praksis, der støtter børns læreprocesser og styrker 

forældresamarbejdet.

Der arbejdes med barnets sang til samlinger, hvor alle børn 

og voksne på stuen er samlet. I arbejdet med barnets sang 

til samlinger inviterer det pædagogiske personale foræl-

drene til at bidrage ind i dagtilbuddets læringsmiljø. Herved 

er det personalets ambition at synliggøre og anerkende 

forældrene som en vigtig ressource i forhold til at under-

støtte deres barns læring. I den indledede fase arbejder det 

pædagogiske personale derfor med at sikre forældrenes 

bidrag i form af en sang, som de ved, at deres barn holder 

af. Det pædagogiske personale informerer forældre om 

projektet og deres rolle. Personalet laver fx opslag og sikrer 

sig via forskellige tilgange til forældrene, at alle forældre 

kender indsatsen og får mulighed for at bidrage med en 

sang. Det er ikke en ”skal”- opgave for forældrene at komme 

med et bidrag, men personalet opfordrer og støtter forældre 

i at bidrage.

Den sang, forældrene vælger, bliver til netop deres barns 

sang, fx ’Peters sang’, som skal indgå i dagtilbuddets arbejde 

med børnene på samlingerne. Det pædagogiske personale 

laver en liste, hvor forældrenes input bliver skrevet op. Det 

skaber overblik over, hvilke forældre man har fået input fra, 

En differentieret tilgang til forældrene er centralt for at sikre alle forældres deltagelse
Behovet for en differentieret tilgang til forældrene er blevet endnu tydeligere med indsatsen. Erfaringer fra 

Firkløveren har vist, at det er vigtigt, at personalet justerer sig ind på, hvad der skal til for at sikre, at hver enkelt 

forælder får mulighed for at bidrage ind i dagtilbuddet – i denne indsats med en sang. Nogle forældre kommer 

bare med en sang, når dagtilbuddet efterspørger det, mens andre ikke bidrager. Erfaringer fra Firkløveren viser, 

at det er vigtigt ikke at tage forældres manglende bidrag som et udtryk for manglende engagement, men i 

stedet interessere sig for, hvad der skal til, for at forældrene får mulighed for at komme med en sang. Grundet 

forældresammensætningen i Firkløveren, er der i nogle tilfælde behov for, at det pædagogiske personale hjæl-

per forældrene på vej. Det kan fx være ved at hjælpe forældre med at finde en sang, som bliver deres bidrag. Der 

er også gjort erfaringer med at bruge samtaler med forældrene (fx forældresamtale) til at fortælle om indsat-

sens formål og forventninger til forældrenes rolle i indsatsen. Det kan gøre det nemmere for det pædagogiske 

personale at italesætte forventninger til forældrene efterfølgende.  
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Vælg rutinesange, der virker, og byg videre derfra
På flere stuer i Firkløveren har der i varierende grad været arbejdet med rutinesange tidligere. Det var et ønske 

blandt det pædagogiske personale at styrke denne del af hverdagens pædagogiske arbejde, som flere allerede 

oplevede som givende. Imidlertid var der også et ønske om at gå til rutinesangene på en mere systematisk 

måde med det formål at styrke børnenes socioemotionelle kompetencer, idet børnene gennem rutinesangene 

dels udvikler et overblik over hverdagens rytme gennem rutinesangens genkendelighed, dels oplever, at de 

kan påvirke og mestre dagens rytme og tilmed påvirke den. Da projektet gik i gang, skulle alle arbejde med en 

rutinesang i måltidssituationen ved frokost. Der blev hurtigt skabt mange gode erfaringerne, og flere stuer har 

udbredt brugen af rutinesange til andre situationer, fx i garderoben eller ved oprydning. Det har givet overskud i 

projektstarten, at det pædagogiske personale har valgt noget, der i forvejen fungerer, som springbræt for en ny 

praksis.

og hvornår der skal arbejdes med de forskellige børns sange 

på samlingerne. Forældre kan fx komme med deres input 

på en iPad. Det kan være en YouTube video af en sang, som 

høres og synges i hjemmet, men også en CD eller forældres 

egne optagelser af en sang, et rim, en dans eller lignende. 

Sideløbende med forberedelserne til det pædagogiske 

arbejde med barnets sang, forbereder det pædagogiske 

personale, hvornår og hvordan der skal arbejdes med ruti-
nesange i dagtilbuddet. Rutinesange har til formål at skabe 

forudsigelighed og tryghed for børnene i hverdagen i dag-

tilbuddet og danner udgangspunkt for at skabe dialog med 

forældrene om, hvad rutiner betyder for børns trivsel, læring 

og udvikling. Når børn genkender rytmen i deres hverdag, 

bliver de trygge og vil opleve at kunne mestre deres hverdag 

ved at navigere i den og påvirke den. Genkendelige rutiner, 

der gentages hver dag i barnets hverdagsliv, bidrager til, 

at barnet føler sig kompetent i sit eget liv, hvilket styrker 

barnets selvtillid og selvbillede. Det pædagogiske personale 

på hver stue udvælger rutinesange, rim og remser, som de 

vil arbejde med i hverdagen, og de valgte sange synliggøres 

i dagtilbuddet, fx ved at hænge sangene op. Det er også en 

del af forberedelsen i indsatsen, at det pædagogiske per-

sonale træffer beslutning om, hvordan rutinesangene skal 

formidles til forældrene med henblik på at guide forældre i, 

hvordan de kan skabe gode rutiner i hjemmet. 
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Sangen ind i dagligdagen med børnene
Barnets sang synges til de daglige samlinger i dagtilbud-

det. Det foregår stuevis, og afhængig af børnenes alder ar-

bejdes der med en ny sang hver 14. dag eller hver uge. Det 

pædagogiske personale udvælger nogle fokusord, som der 

arbejdes med generelt og som del af det samlede lærings-

miljø i den periode, hvor den pågældende sang synges. Har 

forældrene mulighed for det, er de velkomne til at være med 

til samlingen og synge sammen med deres eget barn og den 

samlede børnegruppe.  

Sideløbende med at det pædagogiske personale arbejder 

med barnets sang på samlinger, arbejdes der også med 

rutinesange, rim og remser i hverdagssituationer. Det kan 

fx være morgenhilsner, i spisesituationer, når børn skal sove, 

på badeværelset eller som afsked. Alle stuer skal arbejde 

med rim, remser, sang, dans, fagter m.m. i forbindelse med 

spisesituationer. Derudover kan de enkelte stuer i Firkløve-

ren selv beslutte, hvornår og hvordan de ønsker at indføre 

rutinesange i løbet af en dag.

Undervejs er det betydningsfuldt, at det pædagogiske 

personale sparrer med hinanden om, hvordan de kan udvikle 

dialogen med forældre om barnets sang og rutiner. Der er 

som del af indsatsen udviklet en model for kollegial faglig 

sparring, hvor udpegede tovholdere (pædagoger) ca. hver 

måned faciliterer reflekterende samtaler med kolleger i 

én af de øvrige institutioner. De kolleger, som modtager 

sparring opstiller udviklingsmål for deres kvalificering af 

forældresamarbejdet, som danner afsæt for den reflekte-

rende samtale. Ved at lade tovholdere give sparring i andre 

institutioner end deres egne, tilføres et perspektiv udefra på 

hinandens praksis. Der sikres også en systematik i forhold 

til at skabe fælles læring om udviklingen af praksis, idet tov-

holderen både kan inspirere praksis i en anden institution, 

men også kan bringe ny inspiration med ind i egen praksis.

Fase II   

Inddragelse af forældre skaber en anderledes relation
”Vi opfordrede forældrene til at komme med til samling, hvilket en forælder gjorde, og det var en super ople-

velse. Både for os voksne giver det en samhørighed med forældrene og for barnet, der var rigtig stolt over sin 

far… (…) Når et barn har en sang med, oplever vi en stolthed over, at det her havde jeg med, og jeg bidrager til 

gruppen. Børnene ser frem til, at vi synger ”deres” sang, og de glæder sig til at få lavet deres planche med sang, 

fokusord og billede af sig selv”.

- Pædagogisk personale
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Erfaringer med rutinesange i Firkløveren
I Firkløveren er det erfaringen, at rutinesange samler børnenes opmærksomhed i fælles situationer. De giver 

anledning til en delt opmærksomhed mellem børn og voksne. Samtidig skaber rutinesange ro og genkende-

lighed, som betyder, at selv de yngste børn kan overskue deres hverdag og dermed får bedre mulighed for at 

deltage aktivt.



Inspirationskatalog   |   Hvad kan du læse om i dette katalog?Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

14

Synliggørelse af det pædagogiske 
arbejde for forældre
Fase III består af at synliggøre for forældre, hvordan der bli-

ver arbejdet med barnets sang og rutinesange i Firkløveren, 

og hvordan det bidrager til at skabe glæde og genkendelig-

hed hos børnene samt på længere sigt bidrager til børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale i Firkløveren opfordrer foræl-

drene til at deltage i samlinger, når deres barns sang er i 

fokus. Hvis forældrene ikke har mulighed for at deltage på 

samlinger, hvor der arbejdes med barnets sang, optager det 

pædagogiske personale samlingen, fx med en iPad. Formålet 

med at arbejde med barnets sang er:

1. At inddrage forældrenes perspektiver i barnets lærepro-

cesser og give dem indsigt i støttende samværsformer 

med deres barn.

2. At styrke børnenes læreprocesser og deltagelsesmulighe-

der i dagtilbuddets pædagogiske praksis.

Desuden arbejder det pædagogiske personale med at syn-

liggøre hver enkelt forældres bidrag til den brede forældre-

gruppe ved at hænge billeder og plakater op i dagtilbuddet 

fra samlingerne, lave videosekvenser, som kører i gardero-

ben, når forældrene kommer, eller ved at formidle det via 

børneintra. 

Desuden anvender Firkløveren den årlige forårsfest til at 

vise, hvordan børn og personale arbejder med barnets sang, 

fx ved at lade børn på hver stue optræde med et udvalg 

af sange, rim og remser, som de har arbejdet med i den 

forgangne periode. Det skal bidrage til, at forældrene kan se, 

at deres bidrag bliver taget alvorligt, anerkendes og bliver 

brugt ind i udviklings- og læringsrummet omkring børnene. 

Derigennem bliver det muligt for dagtilbuddet at omsætte 

kerneelementer i pædagogikken ved at etablere en gensidig 

dialog med inddragelse af forældrenes perspektiv.

Fase III  
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Fra formidling til dialog
Erfaringerne fra Firkløveren er, at det er vigtigt at have fokus på, hvordan man i kommunikationen med forældre-

ne kommer fra formidling til dialog. At formidle det pædagogiske arbejde med sange via opslag og videosekven-

ser er ikke nok. Det er kun et springbrædt til at komme i dialog med forældrene om, hvad opslagene og videoer-

ne viser. Erfaringerne viser, at når det pædagogiske personale bruger visuel kommunikation som udgangspunkt 

for en dialog om barnets læreprocesser, har de nemmere ved at komme i dialog med forældrene om barnets 

læring. Den visuelle kommunikation støtter på helt konkret vis denne dialog. ”Jeg oplever, at forældre har taget 

rigtigt godt imod vores efterspørgsel efter sange, de synger med deres barn derhjemme. Forældrene er kommet 

på stuen og sunget med os, de er kommet med tekster til nye sange, vi ikke kendte. Vi har filmet og taget bille-

der af børnene, når vi synger barnets sang, og på den måde er det nemmere at komme i dialog med forældrene”.

Synliggørelse af pædagogisk praksis vækker nysgerrighed
Det er også erfaringen, at personalets arbejde med at synliggøre det pædagogiske arbejde i forhold til at støtte 

børnenes læring, vækker forældrenes nysgerrighed. ”Da vi fik taget hul på bylden og kom godt i gang, opleve-

de vi en interesse fra forældrene. Jo mere synligt vi gjorde det, fx at vi hængte plancher på døren med ”ugens 

sang”, jo flere forældre spurgte ind til det. Samtidig med at man kunne bruge sangen til at få en dialog i gang 

med forældrene”. Den daglige dialog mellem forældrene og os er blevet anderledes. Den handler ikke længere 

kun om bleer, sovetider og mad. Nu spørger forældrene ind til, hvorfor og hvordan vi gør tingene, samtidig med 

de fortæller om, hvordan det er derhjemme”. 

Gengivet efter udsagn fra pædagogisk personale

Parallelt med at det pædagogiske personale synliggør og de-

ler viden med forældre om barnets sang, deles rutinesange 

og viden om betydningen af rutiner med forældre. 

Dette gør de fx ved at filme sange og fagter, så forældrene 

kan få dem med hjem og synge sangene med deres børn. 

Forældre opfordres til at synge rutinesangene med deres 

børn derhjemme. Derigennem operationaliserer det pæda-

gogiske personale de to kerneelementer, der vedrører, at 

dagtilbuddet støtter forældrene i nye handlemuligheder 

i forhold til barnet, og at dagtilbuddet giver forældrene 

indsigt i støttende samværsformer med deres barn. Rutine-

sange og erfaringer med at arbejde med rutinesange bruges 

som udgangspunkt for gensidig dialog med forældrene om, 

hvorfor rutiner er vigtige for børn, og hvordan forældre kan 

skabe rutiner i hjemmet. I denne dialog inddrages forældre-

nes perspektiv, og dagtilbuddets personale er opmærksom 

på at differentiere dialogen, så alle forældre oplever sig 

imødekommet og sat ind i rutinesangene på en måde, der er 

relevant og overkommelig for dem i deres hverdagsliv. 
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Dagtilbuddets centrale læringspunkter
Institutionerne har gjort sig en række erfaringer undervejs i 

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende 

indsatser og praksisudvikling:

1. Ved at arbejde med at synliggøre det pædagogiske ar-
bejde for forældre kan I gøre forældre mere nysgerrige 

og interesserede i, hvordan I arbejder med at understøtte 

børns læring. Det virker at synliggøre med afsæt i visuel 

formidling og ved at invitere forældre ind i arbejdet med 

børnene. Gennem dette princip kan I skabe anledninger 

til at tale med forældrene om, ikke bare hvad I gør med 

børnene, men hvorfor I gør det, og hvordan det bidrager til 

børnenes trivsel, udvikling og læring.  

2. Ved at være åben og nysgerrig i dialogen med forældrene 

kan I bringe forældrenes viden om barnet i spil som en 

ressource. Tag initiativ til at gå i dialog med forældrene 

og vær lyttende og interesseret i, hvordan forældrene gør 

i hjemmet. Brug det som et afsæt for dialog om barnets 

læring.

3. Håndter forældre forskelligt, så alle forældre får mulig-

hed for at deltage og bidrage. Antag at forældre som 

udgangspunkt gerne vil bidrage og grib de initiativer, hver 

enkel forælder tager i stedet for at forvente eller anvende 

den samme tilgang til alle forældre. I skal imidlertid også 

formulere forventninger til samarbejdet med alle foræl-

dre, så det fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og 

læring bliver tydeligt. 

4. Brug hinanden og etabler en systematisk struktur for fag-

lig sparring blandt kolleger. Hvis I har en model for faglig 

sparring, kan I arbejde med stort set alle typer udvikling 

af praksis. Det tager tid og vilje at etablere en struktur, 

men I skal se det som en investering i faglig sparring, der 

løfter fagligheden for alle i personalegruppen. 

Fortælling fra praksis i Firkløveren
”Vi sidder alle sammen til bords og spiser frugt. Pludselig hører jeg Ali begynde at synge: ”det er hammer, ham-

mer fedt”. Jeg smiler, og vi får øjenkontakt med hinanden. Han bliver fjollet, genert og stopper med at synge. Jeg 

roser ham og fortæller ham, at jeg synes det er flot, han synger sangen.

Da mor kommer om eftermiddagen, fortæller jeg hende, at Ali sad og sang rutinesangen. ”Også hjemme”, siger 

mor. Mor smiler og fortæller mig, at først synger de sangen, og derefter spiser de. Storesøster kender sangen 

fra børnehaven og kan synge med. Mor forklarer via sit kropssprog og dansk/engelsk, at melodien er svær, men 

at hun meget gerne vil lære at synge sangen. Jeg aftaler med mor, at jeg vil filme spisesituationen og derefter 

sende optagelsen til hende. Så kan hun både høre og se mig synge, og på den måde lære melodien”. 

- Gengivet af pædagogisk personale fra Firkløveren
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På www.emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer og forældre-
samarbejde, flere eksempler på indsatser og praksisudvikling i dagtilbud samt videoer og pædagogiske redskaber.


