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1 (Åben) Dagsorden til 2. 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 2. gang mandag
den 6. marts 2017. Dagsordenen for mødet er:
1. Velkomst og mødets fokus.
2. Inspiration fra Ribisgården til forældresamarbejdet
3. Gruppearbejde om forældresamarbejdet
4. Fernisering og prioritering af fokus i forældresamarbejdet
5. Oprettelse af arbejdsgrupper om henholdsvis hjemmelæringsmiljø og dannelse
6. Afrunding og næste møde.
Mødet afholdes i Kløvedalen, Afd. Lunden, Ordrup Jagtvej 211, 2920 Charlottenlund.

Baggrund
På opgaveudvalgets 2. møde er dagsordenspunkterne disse:
1. Velkomst og mødets fokus
Mødet indledes med at genopfriske de væsentligste pointer fra sidste møde 26. januar 2017.
Herefter introduceres mødets fokus.
2. Inspiration fra Ribisgården til forældresamarbejdet
Ribisgården er en større selvejende integreret daginstitution i Gentofteområdet. Formand og leder
vil give os konkret inspiration med eksempler om rammesætning, indhold og retning for deres
arbejde med forældresamarbejdet.
3. Gruppearbejde om forældresamarbejdet
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.
For at komme videre med dette arbejder opgaveudvalget i 5 grupper for at konkretisere ideer til
indhold i samarbejdet mellem forældre og medarbejdere om
 Opstart og indkøring
 Daglig udveksling af viden (ifm. aflevering og hentning)
 Forældersamtaler (bl.a. i forbindelse med dialogen om børneprofilen med kompetence-,
motorik- og sprogvurdering af jeres barn)
 Digital kommunikation (BørneGenvej)
 Faste kollektive arrangementer (bl.a. forældremøder).
Der fokuseres her ikke direkte på uformelt frivilligt arbejde (f.eks. arbejdsdage og loppemarkeder) i
dagtilbuddene, fordi det ikke har samme betydning for barnets trivsel og udvikling og det generelle
samarbejde mellem forældre og medarbejdere.
Gruppearbejdet vil via idegenerering, sortering, kvalificering og udvælgelse give bud på relevant
indhold til hvert tema ovenfor. Gruppearbejdet afsluttes med forberedelse af præsentation af de 23 væsentligste ideer og gevinsterne her for børn, forældre og dagtilbud.
4. Fernisering og prioritering af fokus i forældresamarbejdet
De udvalgte ideer fra hver af de 5 arbejdsgrupper præsenteres kort for resten af udvalget,
hvorefter der prioriteres imellem ideerne. Prioriteringen resulterer i, at opgaveudvalget har et
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foreløbigt bud sin første opgave i kommissoriet med forslag til råd, der kan øge fokus på
forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.
Dette bud skal så kvalificeres og målrettes målgrupperne på næste møde i april.
5. Oprettelse af arbejdsgrupper om hjemmelæringsmiljø og dannelse
Opgaveudvalget træffer beslutning om oprettelse af to arbejdsgrupper. De to arbejdsgrupper er
nødvendige for, at udvalget kan nå at løfte de to sidste af sine opgaver i opgaveudvalgets
kommissorium med tilstrækkelig kvalitet.
Det gælder:
 Arbejdsgruppe om hjemmelæringsmiljø
 Arbejdsgruppe om dannelse for de 0 – 6-årige i Gentofte Kommune.
I forlængelse heraf gives korte kvalificerende kommentarer til kommissorierne for
arbejdsgrupperne, og to interesserede forældre bedes melde sig til hver af arbejdsgrupperne.
6. Afrunding og næste møde
Til slut evalueres dagens møde og indhold og evt. forberedelse til næste møde i opgaveudvalget
torsdag den 27. april 2017 drøftes kort.
Bilag til mødet er:
1. Erfaringsindsamling fra udvalgets medlemmer om forældresamarbejdet
2. Ny form for forældresamarbejde - uddrag fra beretningen fra Rådet for Børns Læring
3. Forslag til kommissorier for arbejdsgrupper for hjemmelæringsmiljø og dannelse
4. Film (på 8 minutter) Den gode aflevering og opstart i Vangede Vuggestue og Maglehøj
Vuggestue, hvor betydningen af det gode samarbejde er gennemgående.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år:
1. At udvalget udarbejder ideer til indhold i forældresamarbejdet i hverdagen.
2. At udvalget prioriterer, hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.
3. At udvalget beslutter at oprette to arbejdsgrupper om henholdsvis hjemmelæringsmiljø og
dannelse – herunder at kvalificere forslagene til kommissorier og finde to forældre til hver
arbejdsgruppe.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Erfaringsindsamling fra udvalgets medlemmer om forældresamarbejdet (1589786 - EMN2016-03550)
2. Ny form for forældresamarbejde - uddrag fra beretningen fra Rådet for Børns Læring
(1593249 - EMN-2016-03550)
3. Forslag til kommissorier til arbejdsgrupper for hjemmelæringsmiljø og dannelse (1572840 EMN-2016-03550)
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