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1 (Åben) Dagsorden til første 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 første gang 
torsdag den 26. januar 2017 for at lære hinanden at kende og indlede en fælles forståelse af 
området og opgaverne. Det sker med følgende dagsordenspunkter:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
2. Præsentationsrunde
3. Fælles sprog og viden via quiz
4. Forventningsafstemning om, hvordan udvalget via sine opgaver kan gøre en forskel for 

børn, forældre og medarbejdere
5. Forventningsafstemning om udvalgets arbejdsplan og –form
6. Fælles afslutning og næste møde.

Baggrund
På opgaveudvalgets første møde er dagsordenspunkterne disse:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
Punktet introducerer opgaveudvalg og deres formål generelt i Gentofte Kommune og dette 
opgaveudvalgs specifikke formål og opgaver. Endelig gennemgås dagsordenen for mødet 
kort.

2. Præsentationsrunde
Med afsæt i et billede eller en ting præsenterer hvert medlem sig for hinanden relativt kort. 
Herunder præsenterer hver enkelt medlem også sin baggrund, særlige kompetencer og 
interesser i forhold til forældresamarbejde til et overblik over udvalgets baggrund, 
ressourcer og interesser.

3. Fælles sprog og viden via quiz
For at opbygge fælles viden og sprog om forældresamarbejde præsenteres udvalget for en 
række spørgsmål i en quiz. Efter besvarelserne præsenteres det ”rigtige” svar med lidt 
supplerende baggrundsviden og fakta.

Afslutningsvis drøftes kort yderligere ønsker fra udvalget til fælles viden.

4. Forventningsafstemning om, hvordan udvalget via sine opgaver kan gøre en forskel for 
børn, forældre og medarbejdere
Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i nuværende vision, igangværende indsatser og 
relevant forskning udarbejde:

 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.

Udvalgets medlemmer drøfter deres umiddelbare forventninger til ambitionsniveau, emner 
og form til disse forslag til råd, inspirationskatalog og anbefalinger. Dette sker med særligt 
fokus på, hvordan udvalgets arbejde kan gøre en forskel for børn (deres læring og trivsel) 
og samarbejdet mellem forældre, sundhedspleje og daginstitution.
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5. Forventningsafstemning om udvalgets arbejdsplan og –form
Til mødet er der lavet et udkast til mødeplan (se bilag) for, hvordan opgaveudvalget 
kommer i mål med sine opgaver på en god måde og til tiden. Dette forslag drøftes i plenum. 

Her gives også inspiration til tips til forældreforberedelse og -oplæg for opgaveudvalget.

Her drøftes endvidere, om der er behov for at nedsætte arbejdsgrupper til at forberede 
senere drøftelser i opgaveudvalget.

6. Fælles afslutning og næste møde.
Dagens møde evalueres, og indholdet til mødet i marts introduceres. Her drøftes også 
muligheder for at forberede sig til næste møde og frivillige til oplæg på martsmødet.

Der er fire bilag til mødet:
 Forældresamarbejde om børns læring fra Danmarks Evalueringsinstitut
 Fakta om Sundhedsplejen og dagtilbudsområdet
 Visionen, Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden, for børneområdet i 

Gentofte Kommune
 Forslag til mødeplan for udvalget.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

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

1. At udvalget drøfter ønsker til udvalgets fælles vidensbehov.
2. At udvalget drøfter forventninger til, hvordan udvalget via sine opgave kan gøre en 

forskel for børn, forældre og medarbejdere.
3. At udvalget drøfter forventninger til udvalgets arbejdsplan og –form.
4. At udvalget evaluerer sit første møde.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vision for børneområdet i Gentofte Kommune (1535623 - EMN-2016-03550)
2. Fakta om sundhedsplejen og dagtilbudsområdet (1528075 - EMN-2016-03550)
3. Forældresamarbejde om børns læring (1534970 - EMN-2016-03550)
4. Udkast til mødeplan (1509382 - EMN-2016-03550)
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