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DR. ALEXANDRINES BØRNEHAVE

Det gode
forældresamarbejde
- det vi gør eller ikke gør, sætter aftryk i børnene

Tekst Irene Hilligsøe, pædagogisk leder

Dr. Alexandrines børnehave er
blevet certificeret i det gode
forældresamarbejde, hvor
både bestyrelser, forældreråd,
personale og forældre har været involveret i processen.
Det handler om børnene
Hele forløbet har taget afsæt i
forældresamarbejde i et børneperspektiv. Forældresamarbejde
handler om at få børnene til at
shine og lykkes. Det er børnene,
der skal være i centrum. Det er
dem, der skal dannes, udvikles,
trives og lære i den tid, de går i
vuggestue, dagpleje, børnehave,
skole, SFO osv.
Man kan godt falde i den fælde
og tro, at forældresamarbejde da
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handler om, at forældrene har
det godt og føler sig set og hørt,
men sådan er det ikke. Forældresamarbejdet er et middel til at
få børnene til at shine og lykkes.
At være spejl
Børn kopierer, hvad vi voksne
gør. Alt, hvad de ser os gøre, er
med til at give dem en forståelse
af, hvem de selv er, og hvordan
andre er. Det gælder alle steder i samfundet, hvor børn er
sammen med voksne, men det
er de voksne, der er tættest på
børnene, som sætter det største
aftryk på børnene. Dvs. det især
er de voksne, som børnene ser
og er sammen med hver dag, og
de er ligeglade med, hvem der
får løn og ikke får løn for at være
sammen med dem.

Det som børn ser, hører og oplever i deres eget samspil med
voksne og voksnes samspil med
hinanden, har derfor betydning
ift. hvad de selv tager med sig
videre i livet. F.eks. lægger børn
mærke til, om voksne hilser på
hinanden og til dem, hvordan
de voksne taler til hinanden og
dem, og hvad de siger til hinanden og til dem, og hvordan de
indgår i et fællesskab.
Dermed bliver voksne til (ufrivillige) rollemodeller både ift. det
de gør, og det de ikke gør, og
dermed har man et ansvar som
voksen – om man ønsker det
eller ej, for måden, man opfører
sig på som voksen, sætter et
aftryk i børn.

Forældresamarbejde handler om at få
børnene til at shine og lykkes. Det er
børnene, der skal være i centrum.
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ALLE FORÆLDRE

ER nogen
KAN noget
VIL noget
VED noget
Alle forældre er
forskellige og
er mangfoldige
i det, de gør,
men STORT
OG SMÅT ER
LIGE GODT!

Forældres ansvar i svære situationer
Hvad gør man som forældre, hvis man kommer hen i sit
barns institution eller skole og ser, at et barn behandler et
andet barn dårligt? Er det okay, at man griber ind og blander
sig?
Det var et par af de spørgsmål, forældrene blev stillet ifm.
certificeringen. Det var svært at svare på, da det kan være
situationsbestemt. Forældrene var dog enige om, at det ikke
er okay som voksen, at man bare lader stå til, men afhængig af, hvem man er, vil man sikkert handle forskelligt.
Hvis man f.eks. ikke kender børnene eller ikke ved, hvad
der ligger forud for episoden, kan det være svært at bryde
ind. Måske skal man bare observere eller prøve at finde en
ansat, som man kan tale med om, hvordan man kan hjælpe.
Måske har barnet selv redskabet til at kunne komme videre
afhængig af konfliktniveauet.
Et godt råd er dog altid at stoppe op og forhold dig til det.
Som voksen har man handlepligt, også selvom det er andres børn.
Tænk f.eks. over: ”Hvis det var mit barn, der var hhv. x eller
y, hvad er det så for en reaktion, jeg godt kunne tænke mig
fra en anden forældre, der så episoden?”
Hvis man som forældre udviser handlepligt og er tilgængelige for andre børn end ens eget, lærer man børn, at de også
er en del af et fællesskab, hvor man kan have tillid til andre,
at man skal passe på hinanden, og at voksne er til at regne
med.
Certificeringsordningen kort fortalt
Et certificeringsforløb i forældresamarbejde foregår i tre trin.
Det første trin har til formål at sætte rammer og retning i
forældresamarbejdet.
”Hvis børnene skal kunne mærke et godt samarbejde mel-
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De tre trin i
certificeringsprogrammet

lem forældre og pædagogisk
personale, er det vigtigt, at alle
voksne har været involveret i
processen og kender det fælles
afsæt for samarbejdet”, fortæller
Kirsten Birk Lassen fra Følgeskabet, som varetager certificeringsordningen.
Ud fra et overordnet spørgsmål
om, hvad forældresamarbejdet skal lykkes med - så vi kan
lykkes endnu bedre med børnene, blev der i Dr. Alexandrines
Børnehave og hele Dagtilbuddet
Børnebåndet sammenfattet et
udkast til ”Princip for samarbejde
mellem dagtilbud og hjem”.
Princippet dannede afsæt for
den videre ramme og forventningsafstemning som både
personale og forældregruppen
skulle arbejde sig ind i. Derudover blev deltagerne præsenteret for forskellige leveregler, som
er med til at understøtte en aktiv
og deltagende forældrekultur, og
forældrerådene i de tre børneha-

ver, udvalgte én leveregel, som
de i den efterfølgende uge skulle
”leve”.
I Dr. Alexandrines børnehave
valgte forældrerådet levereglen:
”Vi forældre siger godmorgen
til børn og voksne og skaber en
glad og imødekommende stemning” og lavede sloganet: ”Sig
hej, det er så let som en leg”, der
skulle udbredes i hele børnehaven.

Forældrerådets nye
slogan, som blev
udviklet som en del
af forløbet

På certificerings trin 2 var personalegruppen samlet til et dagsseminar, der bl.a. handlede om
gensidige forventninger, hvad
man skal samarbejde om og en
tydelighed på, hvad man ønsker
at danne børnene til i den tid, de
går i børnehaven.
”Et fælles dannelsesideal er
vigtigt i et vellykket forældresamarbejde”, fortæller Kirsten Birk
Lassen. ”For at børn, personale
og forældre skal kunne byde sig
til og lykkes i et fællesskab, er
2020 #11 TRÅDEN
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OM FØLGESKABET
det vigtigt at vide hvilke værdier,
der er, og hvad der kendetegner
fællesskabet. Den væremåde
og adfærd, man ønsker i fællesskabet, skal være bygget op
omkring og båret af det såkaldte
dannelsesideal. Jo tydeligere
dannelsesidealet er for børnene
jo bedre.”

Følgeskabet er specialiseret i at understøtte og udvikle forældresamarbejde. Følgeskabet laver ledersparring, bestyrelsesseminarer, personaleseminarer og holder forældreoplæg, der har fokus på et stærkt og
ligeværdigt forældresamarbejde, hvor forældrenes potentialer kommer
bedst muligt i spil. Afsættet er forskningsbaserede viden og velafprøvede metoder og modeller, som Følgeskabet har udviklet. Følgeskabet
står ligeledes bag certificeringsordningen til et godt og ligeværdigt forældresamarbejde.
Læs mere på www.folgeskabet.dk.

og forældrene gik hjem med
konkrete ideer til, hvad de kunne
gøre for at sætte sig endnu bedre i spil, som de rollemodeller de
er.
Alle forældre bidrager
Pædagogisk leder Irene Hilligsøe siger om hele forløbet, at

”Forældrerådet spiller sammen med personalet
en vigtig rolle i at støtte op om en god børnekultur og forældrekultur og dermed skabe gode
rammer for et godt børneliv i institutionen”.
Citat fra deltager på seminaret med bestyrelser og forældreråd

På certificeringens tredje trin
var alle forældre samlet og
blev præsenteret for, hvordan
de som rollemodeller hver dag
er medskabende af børnenes
fællesskab, og at de dermed har
et ansvar ift. hvad de siger, og
hvordan de opfører sig overfor alle børn. Forældrerådene
præsenterede deres leveregler,
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det har været meget givende
for både personale og forældre.
”Hvis jeg kigger på vores syn
på forældresamarbejdet inden
og efter certificeringen, så er
der ingen tvivl om, at det nu er
blevet tydeligere, at alle forældre
bidrager med noget i samarbejdet omkring børnene - stort som
småt. Det er derfor vigtigt, at vi

fra start inddrager forældrene i,
hvad vi vil med børnene, altså
dannelsesidealet og forældrenes egen betydning ift. børnene,
da det giver dem mulighed for
at støtte op om det samfund,
som en børnehave reelt er med
andre normer og regler, end der
er derhjemme.”

