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1 (Åben) Dagsorden for fjerde møde i Opgaveudvalg 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 fjerde gang 
mandag den 26. juni 2017 fra kl. 17 – 19. Dagsorden for mødet er:
1. Velkomst og mødets fokus
2. Præsentation fra arbejdsgruppe om hjemmelæringsmiljøer
3. Gruppedrøftelser af hjemmelæringsmiljøer
4. Præsentation og drøftelse af anbefalinger til det videre arbejde med dannelse på 0 – 6 

årsområdet.
5. Afslutning og sidste møde 23. august

Mødet holdes i Børnehaven Lykkesholm, Søgårdsvej 20, 2820 Gentofte.

Baggrund
Dagsorden for fjerde møde er:

1. Velkomst og mødets fokus
Mødet indledes med at genbesøge opgaveudvalgets beslutninger fra mødet 27. april til at øge 
fokus på forældresamarbejdet i hverdagen. Efterfølgende præsenteres opgaveudvalgets 
resterende to opgaver:
 Hjemmelæringsmiljøer: Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge 

sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det 
gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn.

 Dannelse: Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

Disse opgaver drøftes med afsæt i forslag fra to arbejdsgrupper. På sidste møde 23. august er det 
forventningen, at udvalget kommer med anbefalinger til de to opgaver for hermed at afslutte sit 
arbejde.

2. Præsentation fra arbejdsgruppe om hjemmelæringsmiljøer
Afrapporteringen fra arbejdsgruppen handler om forslag til at skabe fokus på 
hjemmelæringsmiljøerne for 0-årige, 1-2-årige og 3-6-årige i Gentofte Kommune. Det handler også 
om, hvordan der skabes sammenhængskraft mellem hjemmet, sundhedsplejen og dagtilbuddet. 

Temaerne under hjemmelæringsmiljø foreslås at være: Sundhed og fysisk udvikling, Sprog, 
Personlighed og ihærdighed, Fællesskab og Ledelse af forældreskabet.

3. Gruppedrøftelser af hjemmelæringsmiljøer
Efter præsentationen går udvalgsmedlemmerne ud i arbejdsgrupper for at drøfte afrapporteringen, 
det tilhørende bilag og spørgsmål for at finde ud af
 Hvad I er enige med arbejdsgruppen i?
 Hvad I ønsker forbedret i anbefalingerne?
 Hvad I har brug for mere information om for at kunne tage stilling?

Arbejdsgrupperne bedes drøfte disse spørgsmål generelt og med et af nedenstående perspektiver:
 Forskellige familie- og aldersperspektiver: Hvad vil en enlig mor/far sige til forslaget? Hvad vil 

en familie med tre mindre børn sige? Og hvad tror I, at et børnehavebarn vil sige til forslaget?
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 Forskellige holdninger til samarbejde med dagtilbuddet/kommunen: Hvad vil en forældre - der 
søger meget vejledning og støtte fra sundhedsplejersken og dagtilbuddet – sige til forslaget? 
Hvad vil en forældre – som ikke ønsker vejledning/råd fra sundhedsplejersken og dagtilbuddet 
om disse forhold - sige? Og hvad skal der til for, at denne forælder også vil være åben overfor 
samarbejdet om hjemmelæringsmiljøer og sammenhængskraft mellem aktiviteter i dagtilbud og 
hjemmet?

Der samles op i arbejdsgrupperne på de tre ovenstående spørgsmål skriftligt.

4. Præsentation og drøftelse af anbefalinger til det videre arbejde med dannelse på 0 – 6 
årsområdet.

Medlemmer af arbejdsgruppen om dannelse præsenterer de væsentligste pointer i 
afrapporteringen om forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

Herefter gives korte meldinger i plenum på
 Hvad I er enige med arbejdsgruppen i?
 Hvad I ønsker forbedret i anbefalingerne?
 Hvad I har brug for mere information om for at kunne tage stilling?

5. Afslutning og sidste møde 23. august

Til sidst evalueres dagens møde for inspiration til sidste møde 23. august, hvor dagsordenen 
kunne være følgende:
 Færdiggørelse af anbefalinger til hjemmelæringsmiljøer
 Færdiggørelse af anbefalinger til det videre arbejde med dannelse
 Eventuelle justeringer af anbefalinger til forældresamarbejdet generelt – foranlediget af 

anbefalingerne til hjemmelæringsmiljø og dannelse
 Forberedelse af aflevering af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget og 

Kommunalbestyrelsen
 Evaluering af opgaveudvalgets arbejdsform og resultater/anbefalinger.

Bilag til mødet er:
 Afrapportering fra arbejdsgruppe om hjemmelæringsmiljøer
 Udvalgte dias fra Brenda Taggarts oplæg 15. marts 2017 for Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, 

Rudersdal og Gentofte Kommune: ”Influences on childrens outcomes: The importance of 
parents”

 Breve til forældre til vuggestue- og børnehavebørn om Fri For Mobberi
 Dit barns læring – et fælles ansvar, Munkegårdsskolen, Villa Maj, Ellegården, Dalgården og 

Troldehøj
 Afrapportering fra arbejdsgruppen om dannelse.

Bilag, hvis du har tid og lyst:
 Den pædagogiske læreplan for Gentofte Kommune
 Dannelsen i uddannelsen, Danske Underviserorganisationers Samråd.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

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

1. At udvalget drøfter hjemmelæringsmiljøer med forslag til inspirationskatalog til at øge 
sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det 
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gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn. 

2. At udvalget drøfter forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 
år.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Afrapportering fra arbejdsgruppe om hjemmelæringsmiljøer (1843609 - EMN-2016-03550)
2. Forældres betydning og hjemmelæringsmiljø B Taggart (1811441 - EMN-2016-03550)
3. Fri For Mobberi - til vuggestueforældre (1816966 - EMN-2016-03550)
4. Fri For Mobberi - til børnehaveforældre (1816950 - EMN-2016-03550)
5. Afrapportering fra arbejdsgruppen om dannelse (1815498 - EMN-2016-03550)
6. Dit barns læring - et fælles ansvar (1611052 - EMN-2016-03550)
7. Dannelse til Uddannelse (1795725 - EMN-2016-03550)
8. Fælles pædagogisk læreplan (210644 - SAM-2015-00979)
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