Forældresamarbejde

Forældresamarbejde
Startsamtale
Forud for opstart i dagpleje/børnehus holdes en startsamtale. Ved denne
samtale får dagplejen/børnehuset et første kendskab til barnet og familien,
og der kan ske en gensidig afklaring af forventninger.
Statussamtaler
Forældrene tilbydes som minimum én årlig statussamtale omkring det
enkelte barn.
Såvel dagpleje/børnehus som hjem kan herudover tage initiativ til yderligere
samtaler, hvis der skønnes behov for det.
Skoleparathedssamtale
Det sidste år i børnehaven holdes en skoleparathedssamtale i november
måned, hvis hjem eller børnehus er i tvivl vedrørende den kommende
skolestart.
Den sidste statussamtale holdes i februar/marts inden skolestart.
Forældrene modtager en dagsorden forud for forældresamtalerne.
Husråd
I henhold til Styrelsesvedtægt for Dagtilbud (0-6 år) etableres der et Husråd
ved de enkelte huse eller for dagplejens geografiske område bestående af
repræsentanter for dagtilbuddets forældre.
Formålet med husrådene er:





At medvirke til forældredeltagelse i dagligdagen og ved
arrangementer
At sikre kontakten mellem områdets forældrebestyrelse og
forældrene i det enkelte hus/dagplejen
At rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende det enkelte
hus/dagplejen

Bestyrelse
Ved hvert område og i Specialbørnehaven Åkanden oprettes en forældrebestyrelse med det formål, at udvikle samarbejdet mellem forældre, ledelse
og medarbejdere om børnenes liv i dagtilbuddet. Se Styrelsesvedtægten.
Målet er at fremme forældrenes medvirken i dagtilbuddets arbejde gennem
fastlæggelse af principper for:









De pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet
De pædagogiske metoder i dagtilbuddet
Forældresamarbejdet
Dialog mellem forældrebestyrelse og forældre
Dagtilbuddets samarbejde med andre
Normer for forplejning i børnehusene
Personalets sammensætning i børnehusene
Anvendelse af en budgetramme – de såkaldte ”børnevariable
udgifter”

Forældrebestyrelsen består af 1 forældrerepræsentant fra hvert børnehus i
området valgt af og blandt forældre til børn i det enkelte hus samt 1
forældrerepræsentant fra dagplejen i området valgt af og blandt forældre til
børn i området.
Herudover består forældrebestyrelsen af 2 personalerepræsentanter valgt af
og blandt de fastansatte medarbejdere i området.
Endelig består forældrebestyrelsen af områdelederen samt 1 pædagogisk
leder fra området udpeget af områdelederen. Begge uden stemmeret.
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