Det fælles pædagogiske grundlag

Samarbejde med forældre
om børns læring
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal det fremgå,
hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns læring.

§

HVAD SIGER LOVEN?
▪▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder
med forældrene om børns læring.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Hvad indebærer kravet?
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan
skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og
forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens
trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.
Dagtilbuddets samarbejde med forældrene om børns
læring skal ske via det forældresamarbejde, som allerede
finder sted i dagtilbuddet i form af fx forældremøder, dagtilbud-hjem-samtaler, hente-/bringe-situationer, sommerfester, julearrangementer, fællesspisning mv. Det enkelte
dagtilbud skal derfor anvende nogle af de forskellige fora,
hvor forældrene kommer i dagtilbuddet, til at sætte børns
læring på dagsordenen.
Dette kan fx ske, ved at der på forældremøder er et punkt,
som handler om, hvad der arbejdes med i dagtilbuddet, og
hvordan forældrene kan understøtte barnets læring i hjemmet. Personalet vil i det daglige forældresamarbejde, hvor
forældre afleverer og henter deres barn, også lejlighedsvist
kunne fortælle forældrene om barnets sociale hverdagsliv
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Den styrkede pædagogiske læreplan

og læring i dagtilbuddet og være i dialog med forældrene
om, hvordan man i fællesskab kan fremme barnets trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Dagtilbuddet skal fortsat være ramme om arrangementer,
hvor formålet er at styrke det sociale sammenhold og relationerne blandt børn og forældre, men dagtilbuddets
samarbejde med forældrene skal også have fokus på børns
læring.
Alle forældre er forskellige, og det vil være det enkelte dagtilbuds ansvar at facilitere og rammesætte forældresam
arbejdet, så forældresamarbejdet bliver differentieret
og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte
families behov. Dagtilbuddet skal sammen med forældrene
afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til
både det individuelle forældresamarbejde og det mere
generelle forældresamarbejde i dagtilbuddet. Det daglige
forældresamarbejde i dagtilbud vil skulle bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel
og læring.

