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Sådan bruger I redskabet op-
startssamtaler med nye familier
1. Udlevér figuren til forældrene inden opstartssamtalen, 

gerne i god tid. Når forældrene ser materialet inden 
samtalen, har de mulighed for at forholde sig til, om 
de har brug for eller lyst til at komme ind på særligt 
de lidt sværere områder i modellen (fx belastninger i 
familien), og de kan også danne sig en ide om, hvad 
det er muligt at tale med pædagogerne om. 

2. Opstartssamtalen indledes med udgangspunkt i et af 
områderne i modellen. I kan overveje, om I vil starte 
samtalen med at introducere modellen og beskrive 
baggrunden for de valgte emner i modellen, eller om I 
vil lade forældrene lægge ud ved at vælge et område 
i modellen og derved det første emne for samtalen. 
Husk, at det er jeres opgave at rammesætte samtalen 
og brugen af modellen.

3. Det er det pædagogiske personale, der har ansvaret 
for, at samtalen bevæger sig mellem alle de felter, der 
kan have relevans for familien, barnet og det pædago-
giske personale. Det pædagogiske personale har lige-
ledes ansvaret for at lytte og spørge yderligere ind til 
det, som forældrene fortæller. Ved at bruge redskabet 
bliver det tydeligt for forældrene, hvad der skal ske 
under samtalen. Det er tydeligt for dem på forhånd 
og undervejs, hvad der forventes af dem, samt hvad 

rammen for samtalen er. På den måde kan selv nye 
forældre mestre en opstartssamtale, og det bliver 
muligt at etablere en autentisk og tillidsvækkende 
relation mellem hjem og dagtilbud, hvor forældrene 
fra første møde erfarer, at deres bidrag og input er 
vigtige og velkomne. 

Det skal I være særligt 
opmærksomme på
•  Det er vigtigt, at det pædagogiske personale, der 

varetager samtalen, er opmærksom på at søge den 
dialogiske form i samtalen.

• Styrken ved figuren er, at den åbner dialog om emner, 
der af nogle kan opleves som kontroversielle (fx syg-
dom i familien, opdragelsesværdier etc.), men som ikke 
desto mindre kan være vigtige for personalet at kende 
til for at kunne arbejde med et differentieret foræl-
dresamarbejde og styrke barnets udvikling, trivsel og 
læring. 

• Det pædagogiske personale må være opmærksom 
på, at de i samtalesituationen må vurdere, om der er 
tematikker, som forældrene ikke ønsker at dele med 
det pædagogiske personale eller at begrunde, hvorfor 
særligt den viden kan være vigtig for personalets 
samarbejde med forældre.

Udviklet og afprøvet i Aalborg Kommune

Redskabet opstartssamtaler danner afsæt og ramme for samtaler mellem det 

pædagogiske personale og nye forældre i dagtilbud. Redskabet består af en figur 

der kan anvendes i opstartssamtaler.

Intentionen med figuren er at gøre opstartssamtalen til en dialogisk og udvekslende 
samtale med forældrene i dagtilbuddet. Redskabet kan udvikle og understøtte en 
samtaletradition og -kultur, der har barnet som centrum, og kan samtidig åbne for, at 
mere nuancerede kontekstforståelser af familien og barnet kan komme frem. Viden, 
der er vigtig for personalets videre pædagogiske arbejde med barnet og samarbejdet 
med forældrene. 

Figuren er med til at skabe et flow og en dynamik i samtalerne og understøtter pæ-
dagogernes bestræbelser i at indgå i en autentisk og tillidsvækkende relation med 
forældrene. Det giver personalet mulighed for at stille nysgerrige, åbne spørgsmål, 
uden det virker som en ”tjekliste”.
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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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Under samtalen skal vi blandt andet tale om:
Hvad kan vi (daginstitution og forældre) i samarbejde gøre for at styrke 
jeres barns trivsel, udvikling og læring?

Hvilke forventninger har I som forældre til dagtilbuddet?

Vi vil berøre disse emner:
•  Mad/måltider i dagtilbuddet

•  Information, dialog og hverdagssamtaler 

•  Opfølgningssamtale efter nogle måneder 

Samtalen foregår uden børn og har varighed af ca. en time. Vi vil meget gerne 
have bekræftelse på, at I har modtaget velkomstbrev og dato for samtalen.

Sundhed
•  Fødsel (termin, vægt m.m.)

•  Udvikling (motorik, sprog mv.)

•  Kost/spisevaner

•  Allergi, medicin mv.

•  Søvn

Værdier
•  Opdragelse

•  Barnets selvbestemmelse

•  Hvad er barndommen?

•  Ambitioner på barnets vegne

Social
• Uddannelse

• Baggrund

•  Misbrug

•  Depression, stress

•  Psykisk sygdom i familien

•  Tidligere pasning

Familie/netværk
•  Søskende

•  Forældremyndighed

•  Parforhold/status

• Bedsteforældre

• Andre familiemedlemmer
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