Værdigrundlag for samspil mellem forældre og institution

Samspil mellem forældre og institution

Forældre har den største indflydelse på barnets udvikling og læring
Forældre er unikke og har hver deres styrker

Mission
At give barnet de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Vision
”Forældre og personale skal spille sammen som et orkester”.

Værdier

Det er værdifuldt at:
Forældre danner netværk

For os betyder det




Mulighed for stærke børnefællesskaber i og udenfor børnehaven
Forældresparring
Støtte i hverdagen

Helt konkret gør vi:




Vi har arrangementer hvor forældre har mulighed for at skabe kontakt til hinanden
”Legelister”
Institutionen engagerer sig i lokalsamfundet f.eks. ved at hænge reklamer op for de
lokale foreninger, deltage i naturbase etc.
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Forældre er involverede og bidrager til deres barns trivsel og læring
For os betyder det:





At
At
At
At

vi indbyder og delagtiggør forældrene i hverdagen
vi vidensdeler med forældre
vi tager imod forældres deltagelse i børnehavens hverdag
vores information/kommunikation er præcis og aktuel

Helt konkret gør vi:










At vi har sociale arrangementer som f.eks. høstfest, lanternefest, kaffedage mv
At vi har tema arrangementer som f.eks. stuemøder, cafemøder mv
Kommunikerer ud hvilke mål, der er fokus på
Dokumenterer dagligdagen via opslagstavler, nyhedsbreve, billeder, indsamlet
materiale og historier
Giver forældrene ”lektier” for
Bringer forældres overvejelser til refleksion
Giver forældre mulighed for at deltage i hverdagen
Personalet bringer måden at kommunikere på til refleksion og vidensdeler med øvrige
Synliggør at vi har brug for forældres viden

Forældre oplever sig som en del af børnehaven
For os betyder det:



At vi modtager forældre imødekommende og åbne
At forældrene oplever at de afleverer barnet i trygge rammer

Helt konkret gør vi:









Hilser og tager afsked med hinanden
Vi tiltaler forældrene ved navn
Vores attitude er inviterende
Sproget er respektfuldt og forståeligt
Vi udviser ærlighed overfor forældrene
Via hjemmeside giver vi kommende forældre mulighed for at vide noget om os inden de
starter
Ved opstart afholdes opstartsmøder og forældre modtager et velkomstbrev.
Der er en nærværende og involverende dialog mellem børnehave og hjemmet
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For os betyder det:






At vi har en tydelig kommunikation
At der er et skel mellem formel og uformel kommunikation
At vores kommunikation er inviterende og anerkendende
At forældre oplever at de høres om vigtig viden om barnet
Har daglig dialog med forældrene om hverdagslivet

Helt konkret gør vi:






Taler med forældre ved aflevering og afhentning
Forældresamtaler ved problemstillinger omkring barnet foregår i tilstødende lokaler
Dagsorden er kendt
At vi er lyttende og spørgende
At vi opfordrer forældre til at komme og få en snak, hvis der er noget, der bekymrer
dem eller som er vigtigt i forhold til barnets læring og trivsel.

At forældre og personale har respekt for hinandens roller.
For os betyder det:



Forældre ved mest om egne børn og personalet har den pædagogiske faglighed
Tydelighed mellem forældrenes, personalets og det fælles ansvar

Helt konkret gør vi:




At vi argumenterer fagligt og forståeligt
Ansvarsfordeling mellem forældre og personale er kendt
Synliggører for forældre, at vi har brug for deres viden
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Det er værdifuldt at:
Forældre er repræsenterede i forældrebestyrelsen
For os betyder det:



Forældrebestyrelsen skal varetage forældrenes og børnenes tarv ift. Børnehaven
Forældrebestyrelsen er bindeleddet mellem børnehaven og forældrene

Helt konkret gør vi:









Bestyrelsen er med til at udarbejde principper ift. Det pædagogiske arbejde samt den
økonomiske ramme
Indgår i dialog med kommunen
Indgår i dialog med forældrenævnet
Er med til at udvikle institutionens visioner og målsætninger
Forældrebestyrelsen skal være med til at sikre de bedste rammer for børnenes hverdag
Er med til at udforme principper for personalesammensætning, under hensyntagen til
selvforvaltningsaftale og økonomi
Er med til at udforme principper for ansættelsesudvalgets sammensætning
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