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Forældrene har kolossal betydning for barnets udvikling og trivsel. Forskningen peger på, at den måde man
er sammen med barnet på hjemme, er afgørende fra børnene er helt små. Forældrenes viden om deres
barn, er fundamentet for den fælles indsats for at styrke barnets trivsel, læring og udvikling. Forældrenes
viden om deres barn i inddrages hverdagen i dagplejen.
Dagplejen ser et tæt samarbejde om barnets udvikling, læring og trivsel og dannelse, som en betydende
faktor for barnets udvikling. Samarbejdet mellem forældre og dagplejen, om barnet, skal være ligeværdigt
og være differentieret i forhold til familiernes ressourcer, baggrund og kultur.


















Alle forældre inddrages aktivt – uanset forudsætninger
Personalet tager ansvar for at skabe en tryg ramme for samarbejdet og arbejder for at skabe gode
relationer i samarbejdet med familien. Fokus for samarbejdsdialogerne er temaer som opleves
relevante for barnet enten af forældre eller dagplejer.
Personalet skal i samarbejde med forældrene skabe et rummeligt fællesskab for børnene, hvor der
er plads til alle - også børn i udsatte positioner. Det er naturligt, at man som forældre viser alle børn
i dagplejehjemmet interesse.
Personalet formidler pædagogiske mål med korte tekster i et let forståeligt sprog og billeder.
Personalet vejleder forældrene, i hvad de kan gøre i forskellige situationer fx i at gøre børnene
selvhjulpne.
Personalet og forældrene samarbejder om de faglige indsatser i Dagplejen fx i arbejdet med de
pædagogiske læreplaner. Det er i barnets interesse, at forældrene i hjemmet bygger videre på
personalets faglige indsats for at man i fællesskab støtter barnets udvikling og læring ud fra dets
aktuelle behov fx at lære farver, en yndlingssang, osv.
Generel information om dagplejen findes på dagplejens hjemmeside, inkl. en præsentation af den
enkelte dagplejer.
Den daglige dialog i forbindelse med, at barnet afleveres og hentes, er bærende for forældre
inddragelsen. Forældrene fortæller om hjemlige forhold fx mad, søvn mv. og evt. bekymring om
barnets trivsel. Dagplejeren fortæller hverdagens gode historier, men også hvis der er udfordringer
for barnet.
Der afstemmes løbende gensidige forventninger fx om familiens støtte til en igangværende indsats
i dagplejen.
Den daglige dialog suppleres af en digital platform Famly til kommunikation om ferie, stamdata,
samt til fotodokumentation.
2-3 mdr. efter barnet er startet i dagplejen- afholdes en samtale i dagplejen med deltagelse af
forældre, dagplejer og dagplejepædagog. Forud for mødet svares digitalt på spørgsmål om barnets
udvikling og trivsel. (Hjernen og Hjertet). Samarbejdsparternes svar er afsæt for en dialog og fælles
fokus for de fremtidige mål for barnets udvikling, læring og trivsel. Et lignende møde kan finde sted
i forbindelse med overgang til børnehave
Samarbejde om brobygning til børnehave. Personale og forældre skal samarbejde om at give
relevant viden om barnet videre til børnehaven eller ved behov, herunder om barnets sproglige
udvikling
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Forventninger til forældre i dagplejen:
- Samarbejde aktivt med personalet
- Bakker op om de faglige indsatser
- Bakker op om barnets fællesskaber i dagplejehjemmet og legestuen
- Fortæller om betydende hjemlige forhold
- Viser interesse for barnets hverdag i Dagplejen og taler videre med barnet om dets oplevelser
- Deltager i møder om barnets udvikling, læring og trivsel
- Viser respekt for at dagplejehjemmet er en arbejdsplads i et privat hjem
- Man samarbejder med dagplejeren om ferie og ferieplanlægning. I barnets perspektiv har man
brug for sammenhængende ferie sammen med sin familie. Der er individuelle forhold i
familierne i Dagplejen. Dette gør, at børnenes muligheder for ferie er forskellige.

Konkrete initiativer til øget forældreinddragelse kan være:
-

Udarbejdelse af en folder om forældre inddragelse som kan udleveres ved barnet start i
dagplejen:
Indhold
o Forældrenes betydning for barnet
o Gensidige forventninger
o Medicin
o Syge børn
o Åbningstider, komme/gå tider, hvem må hente, arbejdsplads/privat hjem
o Digital kommunikation - hvordan
o Hvad skal medbringes
o Man holder ferie med sit barn
o Fx tegneserier, små videoer om hvordan forældreinddragelse ser ud i Dagplejen

