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Sådan bruger I skemaet til op-
følgning på daglige forældre-
samtaler
1. Skemaet hænges op eller lægges et sted, hvor al 

pædagogisk personale dagligt orienterer sig, inden 
de påbegynder dagens arbejde. Det kan fx være på 
et kontor eller i personalestuen, hvor der evt. også er 
kalender eller lignende.

2. Når et pædagogisk personale har haft en samtale 
med en forælder om fx barnets udvikling, trivsel eller 
læring, noteres det kort i skemaet. 

Det skal I være særligt 
opmærksomme på
•  Vær opmærksom på, at skemaet skal hænge et sted, 

hvor det primært er personalet, der har adgang, da det 
er et internt kommunikations- og opfølgningsredskab.

•  Sørg for, at der ikke er noteret personfølsomme infor-
mationer i skemaet. 

•  Hvis der ikke bliver skrevet nye samtaler ind i skema-
et, kan lederen følge op på, om personalet taler med 
familierne og husker at føre samtalerne ind i skemaet.

Udviklet og afprøvet i Aalborg Kommune

Skemaet er et arbejdsredskab til det pædagogiske personale, der kan bruges til at 

følge op på og skabe sammenhæng mellem de daglige forældresamtaler.

Skemaet kan udvikle og understøtte systematikken i den daglige pædagogiske 
kultur, hvor samtaler med forældre er en helt central del af den pædagogiske opgave. 
Skemaet understøtter det pædagogiske arbejde med daglige samtaler på en måde, 
hvor det pædagogiske personale, der har med barnet og forældrene at gøre, bliver 
bedre til at dele informationer. Skemaet bruges udelukkende til det pædagogiske 
personales interne faglige samarbejde. 

Det pædagogiske personales arbejde med skemaet betyder at:

1. Alle kan se, hvilke familier der arbejdes med, og derved forstærkes indsatsen mar-
kant, fordi alle i institutionen kan hjælpe med at guide barn og forældre. 

2. Det pædagogiske personale hjælper hinanden med at huske at få fulgt op på det 
aftalte med familierne.

3. Det pædagogiske personale husker at involvere begge forældre, da skemaet viser, 
hvem der er talt med.

4. Der i højere grad samarbejdes mellem kolleger om opfølgning på samtaler med 
forældrene.

OPFØLGNING  
på daglige forældresamtaler

Redskabet, du læser om her, er 

udviklet i et samarbejde mellem Aal-

borg Kommune, fagpersoner og kon-

sulenter som en del af forsknings- 

og udviklingsprojektet ”Styrket 

fokus på børns læring i dagtilbud”.  

Det er Under visningsministeriet, 

der står bag projektet i samarbejde 

med Børne- og Socialministeriet. 

Projektet har til formål at styrke 

dagtilbuddenes arbejde med kvali-

tet i den pædagogiske praksis.
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Skema til opfølgning på daglige forældresamtaler

Navn: Dato: Barn - forældre: Kort beskrivelse af samtale:
Opfølgningsdato

Hvem?
Check
kryds
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