Anvendelse
Det skal I bruge
❱ Dialogkort
❱ Vejledning
❱ Papir og blyant til hver ordstyrer
❱ Tavle eller flipover til opsamling

Sådan bruger I dialogkortene
De fælles rammer
Den optimale tidsramme er 1 time og 15 minutter. Processen foregår i to dele; dialog i grupper og en fælles opsamling
Afsæt cirka 45 minutter til dialogen i grupperne. Bed forældrene om at fordele sig i grupper med tre til fem forældre, der
gennemgår dialogkortene på én af følgende måder:
1.

Alle kort: I giver hver gruppe de syv dialogkort, som de taler om i vilkårlig rækkefølge inden for den afsatte tidsramme. Dette giver jer mulighed for, at alle forældre forholder sig til alle spørgsmål.

2.

Enkelte kort: I uddeler to til tre dialogkort til hver gruppe. Da grupperne sidder med forskellige kort – dog med
enkelte overlap – er det vigtigt, at du sørger for, at grupperne starter med at tale om forskellige spørgsmål, så
alle syv kort bliver drøftet indenfor tidsrammen. Denne metode giver grupperne mulighed for at gå i dybden med
enkelte spørgsmål.

Det er op til jer, hvilken af metoderne I benytter, så længe metoden er den samme i alle grupper.
Dialogen i grupperne
❱ Forældrene fordeler sig i grupper af tre til fem forældre. Bed eventuelt forældrepar om at sætte sig i hver sin gruppe.
❱ Hver gruppe vælger en ordstyrer, der:
◗ trækker et dialogkort og læser teksten på kortet op.
◗ holder øje med tiden under øvelsen.
◗ noterer det fælles svar, forældregruppen finder frem til ved hvert spørgsmål.
❱ Gruppen tager en runde, hvor hver forælder giver et kort svar.
❱ Når runden er færdig, spørger ordstyreren gruppen: ”Hvad kunne vores fælles svar være på dette spørgsmål?”
Ordstyreren noterer.
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Fælles opsamling
❱ Når den afsatte tid til gruppedialogen er gået, laver I en fælles opsamling på cirka 30 minutter. Opsamlingen styres af
lederen/pædagogen eller en KFO-repræsentanten på den enkelte stue. Opsamlingen består i, at ordstyreren fra hver
gruppe på skift deler svarene i plenum. De andre i gruppen kan supplere. Afsæt fx fem minutter (afhængig af antallet af
grupper) og sørg for, at der er 10 minutter til afrunding.
❱ Hvis grupperne har gennemgået forskellige kort, er det vigtigt, at ordstyreren læser hvert spørgsmål højt. Derefter kan de
andre grupper byde ind på samme spørgsmål. Bed forældrene om kun at kommentere, hvis de har noget nyt at tilføje til
det, der allerede er blevet sagt.
❱ Når alle spørgsmål er gennemgået, og lederen/pædagogen/KFO-repræsentanten har skrevet de væsentligste pointer
ned, vælger I to til tre af spørgsmålene, som I gerne vil arbejde videre med i fx forældrerådet eller -bestyrelsen. Udvælgelsen kan ske ved, at hver forælder går op og sætter en post it ud for det emne, som han/hun finder vigtigst.
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