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1 (Åben) Dagsorden til 5. 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 femte gang 
onsdag den 23. august 2017 fra kl. 17 – 19. Dagsordenen er:

1. Velkomst og genbesøg af beslutninger fra sidste møde
2. Færdiggørelse af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen
3. Afslutning af opgaveudvalgets arbejde. 

Mødet holdes på Gentofte Rådhus i Udvalgsværelse D.

Baggrund
Dagsorden for femte møde er:

1. Velkomst og genbesøg af beslutninger fra sidste møde
Mødet indledes med en præsentation af mødets tre formål:

 At færdiggøre de samlede anbefalinger fra opgaveudvalget til Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen

 At forberede aflevering af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2017 ved udpegning af to 
forældremedlemmer af opgaveudvalget 

 At evaluere opgaveudvalgets arbejdsform og anbefalinger.

Herefter gennemgås kort beslutningerne fra sidste møde den 26. juni 2017, der er implementeret i 
udkastet til anbefalinger fra opgaveudvalget. Dette sker af hensyn til gennemskuelighed.

2. Færdiggørelse af opgaveudvalgets anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen

Udvalget skal i dag færdiggøre anbefalinger til sine tre opgaver i kommissoriet: 
 Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og 

hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.
 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

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

Udvalget besluttede 26. juni 2017, at de tre opgaver skulle afleveres samlet, fordi de hænger 
sammen. Derfor har Børn og Skole udarbejdet et udkast til de samlede anbefalinger fra 
opgaveudvalget (se Udkast til anbefalinger til forældresamarbejdet). Udkastet er lavet med 
baggrund i beslutninger fra opgaveudvalget 26. juni 2017 (se Udmøntede beslutninger fra 26. juni 
og forventninger fra 26. januar 2017) og er nu opbygget således:

 Første del (dias 1-2) indeholder baggrundsinformation til politikerne
 Anden del (dias 3-4) indeholder motivation for, hvorfor forældresamarbejde, dannelse og 

aktiviteter med børnene i hjemmet er vigtige og mål herfor
 Tredje del (dias 5-7) præsenterer opgaveudvalgets anbefalinger til bestyrelser, opstart i 

dagtilbud og konkrete anbefalinger til forældre og medarbejdere til deres samarbejde i 
hverdagen.
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I udkastet til anbefalinger er der lagt hyperlinks ind i nogle anbefalinger med konkrete eksempler 
på, hvordan anbefalingerne kan se ud i praksis eller allerede praktiseres i nogle dagtilbud. Disse 
eksempler er lagt/lægges ind i anbefalingerne for at gøre dem lettere forståelige og mere konkrete. 
I det endelige materiale til bestyrelser, ledere, forældre og medarbejdere tænkes eksempler også 
indarbejdet. I får dem vedhæftet som bilag, fordi hyperlinks´ene ikke kan deles med jer via vores 
sagsbehandlingssystem. Disse bilag er valgfrie og foreligger i udkast til intern brug så vidt.

For at alle har mulighed for at sætte sig ind i de samlede anbefalinger drøftes de først to og to med 
forslag til a) sletninger, ændrede formuleringer og suppleringer, og b) hvad der er henholdsvis 
”kan” og ”skal” i anbefalingerne. Efterfølgende gennemgås forslagene i plenum, så udvalget samlet 
kan drøfte og færdiggøre sine anbefalinger.

Til sidst giver opgaveudvalget anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune bedst lykkes med 
Implementeringen i dagtilbuddene og hos forældrene.

3. Afslutning af opgaveudvalgets arbejde

a) Fremlæggelse af anbefalinger for Kommunalbestyrelsen
Opgaveudvalget skal fremlægge sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen som 
afslutning af sit arbejde. Dette sker ved formanden og to forældremedlemmer. Derfor skal 
der vælges to forældremedlemmer, der har lyst til at præsentere for Kommunalbestyrelsen 
mandag den 25. september fra kl. 17 – 18.

B) Evaluering af udvalgets arbejde
Dette møde er udvalgets sidste. Derfor skal udvalgets arbejdsform og anbefalinger evalueres. Det 
sker i plenum med følgende spørgsmål:
 Hvad har været godt?
 Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

Medlemmerne af opgaveudvalget vil også få et kort spørgeskema per mail efter mødet. Dette sker, 
fordi Gentofte Kommune ønsker yderligere viden til at kvalificere samarbejdet omkring 
opgaveudvalg fremadrettet.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år:
1. At udvalget færdiggør sine anbefalinger til forældresamarbejde, dannelse og aktiviteter i 

hjemmet. 
2. At udvalget vælger to forældremedlemmer til fremlæggelsen af sine anbefalinger for 

Kommunalbestyrelsen.
3. At udvalget evaluerer sin arbejdsform og sine anbefalinger til forældresamarbejde, 

dannelse og aktiviteter i hjemmet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Børn og Skole indstiller

Til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år:
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1. At udvalget færdiggør sine anbefalinger til forældresamarbejde, dannelse og aktiviteter i 
hjemmet. 

Der var følgende ændringer til Opgaveudvalgets anbefalinger til mål for forældresamarbejde, 
dannelse og aktiviteter i hjemmet:
 At forældre tager ansvar for deres barns og familiens bidrag til fællesskabet og barnets 

dannelse.
 At forældre og medarbejdere tager ansvar for at øge børnenes indflydelse på egen hverdag 

blev suppleret med følgende af hensyn til deres demokratiske dannelse.
 At medarbejdere tager ansvar for samarbejdet med forældre om aktiviteter i hjemmet blev 

suppleret med inspiration til forældre om aktiviteter med børnene i hjemmet.
 Målsætningen om ledelsen flyttes en plads op i skemaet, mens bestyrelsen flyttes til den 

nederste række.
 Ansvar skrives i ubestemt form i alle anbefalinger.

Der var følgende ændringer til Opgaveudvalgets anbefalinger til elementer i bestyrelsens vision for 
forældresamarbejde:
 At dagtilbud skal have en vision… ændres til alle dagtilbud skal formulere en vision…
 Det differentierede forældresamarbejde. Der skal findes et andet ord for differentieret, der er 

tydeligere for forældre. Det kunne være tilpasset forældresamarbejde.
 Anbefalingerne til fælles sprog og viden… Her skal dannelse tages ud og have et selvstændigt 

punkt for at give dannelse en øget tydelighed og prioritet. Herved anbefaler Opgaveudvalget 5 
(i stedet for 4) elementer til visionerne for dagtilbuddene. 

 Den rette kommunikation er grundlæggende for udveksling af viden på det rette tidspunkt og 
med det rette indhold mellem forældre og dagtilbud ændres til Kommunikation er 
grundlæggende for udveksling af viden mellem forældre og dagtilbud.

 Forventningsafstemning er en forudsætning for en god relation mellem forældre og dagtilbud. 
Det gælder forventningsafstemning om … ændres til Løbende kontakt og 
forventningsafstemning er en forudsætning for en god relation mellem forældre og dagtilbud. 
Det gælder… Hentning i samme sætning ændres til afhentning. Suppleringen med løbende 
kontakt skyldes, at relationsarbejde og løbende relationer er nødvendige for en god relation.

Ændring til Opgaveudvalgets anbefalinger til opstarten i vuggestue og dagpleje
 Ordet ressourcefulde i anden pind under ”Hvorfor er en god opstart vigtig?” skal ændres eller 

slettes. Det giver ikke mening for udenforstående.

Ændringer til Opgaveudvalgets anbefalinger til konkrete elementer i samarbejdet mellem forældre 
og medarbejdere i hverdagen:

Forældresamtaler:
 Alle dagtilbud tilbyder…ændres til Alle dagtilbud skal invitere til….
 Opstartssamtale og tre-månederssamtale ændres til Samtale inden opstart og Samtale efter 

opstart.

Kommunikation, aflevering og afhentning:
 Temaet deles op i to for at fremme tydeligheden af budskaberne – med et tema om 

henholdsvis ”Kommunikation” og ”Aflevering og afhentning”.
 Tydelig struktur for aflevering for barn og forælder ændres til Tydelig struktur for barn og 

forælder, når barnet afleveres.
 Forældreopmærksomhed på børnefællesskabet ved aflevering og afhentning, fordi 

opmærksomheden også er vigtig ved afleveringen.
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 Hverdagskommunikation med mundtlig kommunikation og digital orientering ugentligt/hver 14. 
dag fra hver stue med forslag til aktiviteter i hjemmet i BørneGenvej ændres til

o Hverdagskommunikation med mundtlig kommunikation.
o Digital kommunikation ugentligt på BørneGenvej fra hver børnegruppe med information 

om 
 Ugen, der gik
 plan for næste uge (og evt. madplan) og
 forslag til aktiviteter i hjemmet.

 Himmelskibet kan levere gode eksempler på, hvordan denne digitale kommunikation kan se ud 
i BørneGenvej med forslag til aktiviteter i hjemmet til forældrene.

Forældremøder
 Forældremøder udvides til Forældrearrangementer, fordi relationer og fællesskab mellem 

forældre ikke opstår alene via forældremøder. Faktisk kan forældredeltagelse i de sociale 
arrangementer være vigtigere for nogle familier for at få et stærkere netværk end at deltage i 
forældremøderne.

 Faste faglige emner om sammenhæng mellem dagtilbud og hjem – herunder inspiration til 
aktiviteter i hjemmet – i forhold til …. suppleres til sidst med eventuelt med eksterne oplæg.

2. At udvalget vælger to forældremedlemmer til fremlæggelsen af sine anbefalinger for 
Kommunalbestyrelsen.

Camilla Holstberg og Stina Brun blev valgt til at præsentere for Kommunalbestyrelsen den 25. 
september.

3. At udvalget evaluerer sin arbejdsform og sine anbefalinger til forældresamarbejde, 
dannelse og aktiviteter i hjemmet.

Hvad har været godt?
 God sammenrystning af os i starten med Quizzen, hvor vi skulle flytte os rundt imellem 

hinanden for at stille os på en af de tre svarmuligheder. Og dejligt, at vi så hurtigt fik gjort en 
forskel ved, at quizzen blev sendt videre til bestyrelserne, hvor nogle har brugt den.

 Godt med vores praksiseksempler fra vores hverdag i forhold til opstart, kommunikation, 
bestyrelsen, forældresamtaler og forældrearrangementer. Det hjalp os med at gå fra noget 
diffust til at blive mere konkrete.

 Dejligt at høre de mange forskellige stemmer i opgaveudvalget. Det har også gjort at 
anbefalingerne er blevet udfordret og skærpet.

 Godt som pædagog i udvalget at høre forældrestemmerne på forældresamarbejdet.
 Møderne har været godt forberedt, og processen har været fin.
 Godt med en tidsramme på to timer – dog også en balance i forhold til at have tid nok til at 

snakke i bund om spørgsmålene.
 Godt med formen for møderne – og måden at skabe politik på ved inddragelse af forældre i 

opgaveudvalg.
 Godt med opsummering ved formanden ved starten af hvert møde.
 Det gav værdi med møderne i daginstitutionerne, fordi de gav forældre og politikere indsigt i 

konkrete rammer for forældresamarbejdet.

Hvad kan vi gøre bedre?
 Det ville have været godt med et møde mere til at se og vurdere de færdige anbefalinger 

sammen – de anbefalinger, som vi sammen har skærpet i dag.
 Det er gået for stærkt – vi har savnet mere tid på møderne.
 Bedre facilitering af forældrestemmen – måske havde en mindre gruppe været bedre.
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Bilag
1. Udkast til anbefalinger til forældresamarbejde (1940452 - EMN-2016-03550)
2. Udmøntede beslutninger fra 26. juni og forventninger fra 26. januar 2017 (1944728 - EMN-
2016-03550)
3. Udkast til folder med råd til opstart i vuggestue og dagpleje (1901263 - EMN-2016-03550)
4. Eksempel til opstartsmøde og -kommunikation til forældrene fra Ribisgården (1937193 - 
EMN-2016-03550)
5. Udkast til inspirationsmateriale til aktiviteter i hjemmet med børn fra 0 - 6 år (1938990 - 
EMN-2016-03550)
6. Eksempel fra Børnehaven Børn og Miljø (Teglgårdsvej) til forældremøde om Fællesskab og 
robusthed (1938980 - EMN-2016-03550)
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