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1 (Åben) Dagsorden for tredje møde i opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - 
for børn fra 0  - 6 år
 
Sags ID: EMN-2016-03550

Resumé
Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år – mødes for tredje gang 
torsdag den 27. april 2017 fra kl. 17 - 19. Dagsorden for mødet er:
1. Velkomst og mødets fokus
2. Gruppearbejde om råd til øget fokus på forældresamarbejdet i hverdagen
3. Plenumdrøftelse af det samlede billede af rådene til øget fokus på forældresamarbejde i 

hverdagen
4. Afrunding og næste møde.

Mødet holdes på Gentofte Rådhus i Udvalgsværelse F.

Baggrund
Dagsorden for tredje møde er:
1. Velkomst og mødets fokus
Kort introduktion til forslag til prioritering i opgaveudvalgets ideer fra de første to møder til øget 
fokus på forældresamarbejdet i hverdagen. Herefter introduceres mødets fokus og forventninger til 
mødets resultater.

2. Gruppearbejde om råd til øget fokus på forældresamarbejdet i hverdagen
Opgaveudvalget har bl.a. til opgave at lave forslag til råd, der kan øge fokus på 
forældresamarbejde i hverdagen – herunder hvor og hvordan forældrene ønsker mere 
samarbejde. De foreløbige ideer fra møderne 26. januar og 6. marts kvalificeres i 5 grupper:
 Det generelle forældresamarbejde og bestyrelsen
 Kommunikation (mundtlig og digital)
 Forældresamtaler
 Faste kollektive arrangementer (bl.a. forældremøder)
 Overgange (opstart og indkøring)

I hver gruppe skal der arbejdes med at skærpe de foreløbige ideer indenfor de 5 temaer:
 Indhold og prioritering: Er det vigtigste indhold med i eksemplet på sidste side i bilaget, jf. 

Arbejdspapiret: Hvor er vi nu i forhold til forældresamarbejdet? Og er værdien af alle temaer 
(og rådene herunder) tilstrækkelig høj for børn og forældre?

 Tydelighed: Er rådet/rådene tydelige nok for forældre og medarbejdere generelt?
 Obligatorisk eller tilvalg: Skal rådet/rådene være en obligatorisk forventning til alle dagtilbud 

eller er det alene råd, som dagtilbuddet kan vælge til?
 Formidling: Hvordan formidles rådet/rådene bedst til forældre?

3. Plenumdrøftelse af alle råd til øget fokus på forældresamarbejde i hverdagen
Efter gruppearbejdet præsenterer hver gruppe kort deres råd indenfor hvert tema i forhold til 
indhold, prioritering, tydelighed og obligatorisk eller tilvalg. I forlængelse heraf søger udvalget at nå 
til enighed om anbefalinger til råd til at øge fokus på forældresamarbejdet i hverdagen – herunder 
hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde. 

Drøftelsen skal lede frem til, at udvalget færdiggør sine råd om dette emne til Børne- og 
Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til sidst drøftes formidling af rådene til forældrene.
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4. Afrunding og næste møde.
Til sidst evalueres dagens møde, og forberedelse til næste møde 15. juni med fokus på Dannelse 
og Hjemmelæringsmiljø drøftes.

Der er følgende bilag til mødet:
 Arbejdspapir: Hvor er vi nu i forhold til forældresamarbejdet?
 Resume af Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner, Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA), 2016.
 Samarbejde med forældre, Kapitel 13 i Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud, 

Danmarks tænketank for Børns Opvækst og Udviklingsvilkår, 2016.

Endvidere er dette bilag valgfrit. Bilaget giver inspiration til viden om at gå i dialog om (alvorlig) 
kritik/udfordringer, som opgaveudvalget efterspurgte på første møde 26. januar.

 Det Fællesskabende møde – om forældresamarbejde i relationsperspektiv, Inge Schoug 
Larsen.

Indstilling
Børn og Skole indstiller:

Til opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år:

1. At udvalget kvalificerer de foreløbige ideer til forældresamarbejdet i hverdagen i forhold til 
indhold, prioritering, tydelighed, minimumsforventning og formidling.

2. At udvalget anbefaler råd til at øge fokus på forældresamarbejdet i hverdagen –herunder hvor 
og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Arbejdspapir Hvor er vi nu ift forældresamarbejdet (1743089 - EMN-2016-03550)
2. Samarbejde med forældre, Kapitel 13 i Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud 
(1802759 - EMN-2016-03550)
3. Resume_Samarbejde mellem foraeldre og daginstitutioner (1802730 - EMN-2016-03550)
4. Det fællesskabende møde (1803747 - EMN-2016-03550)

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN49/EMN-2016-03550/Dokumenter/M%C3%B8de%2027.%20april%202017/Resume_Samarbejde%20mellem%20foraeldre%20og%20daginstitutioner.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN49/EMN-2016-03550/Dokumenter/M%C3%B8de%2027.%20april%202017/Samarbejde%20med%20for%C3%A6ldre,%20Kapitel%2013%20i%20Barndom%20og%20p%C3%A6dagogisk%20kvalitet%20i%20dagtilbud.pdf
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