
Dialog giver større forståelse og et bedre samarbejde
Du henter og bringer dit barn i vuggestue, børnehave eller fritidshjem. Derfor er du en del af institutionens levede liv og 
samarbejde. I KFO ønsker vi at styrke dialogen, forståelsen og samarbejdet mellem hjem og institution, for et godt samar-
bejde styrker børnenes tryghed og trivsel i institutionen. Vi mener, at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, 
forståelse og åbenhed for dialog. For at øge forståelsen for hinanden og styrke samarbejdet har KFO i samarbejde med 
familievejleder Christina Drachmann udviklet en række dialogkort, som I kan bruge på jeres næste forældremøde. 

Dialogkortene giver dig og de andre forældre mulighed for at 

❱ reflektere over jeres samarbejde med det pædagogiske personale

❱ fortælle om jeres ønsker til samarbejdet 

❱ komme med input til forældrerådets arbejde 

Dialogkort – derfor
Øvelsen går ud på at sætte ord på jeres tanker, oplevelser, ønsker og ageren. Den giver det pædagogiske personale mulighed 
for at blive klogere på, hvad der betyder noget for jer, så I i fællesskab kan skabe et ligeværdigt og fælles fundament for sam-
arbejdet om børnene. 

Nogle af spørgsmålene lægger op til, at du for en stund tager personalets perspektiv og forsøger at se dig selv udefra: 
”Hvordan tror du, det er for det pædagogiske personale at blive mødt af dig? ”

Du, som forælder, har følelserne for barnet og den mest betydningsfulde relation til barnet.  Det pædagogiske personale skaber 
en tryg relation og har det faglige blik på barnets udvikling. Der er derfor ikke kun én sandhed om barnet. I arbejdet med dia-
logkortene er der derfor ikke noget, der er ”rigtigt” eller ”forkert” eller noget, der skal angribes eller forsvares. Det handler om at 
skabe en dialog, hvor I tænker højt, spørger og lytter.

Hjælp hinanden med at skabe en konstruktiv dialog
Vi anbefaler, at I taler respektfuldt og undersøgende til hinanden om både personalet, børn og andre forældre. Fx:

Én forælder fortæller om sin undren over den måde, pædagogen fortæller om hendes barn. Her kan I spørge forælderen:

❱ Så hvad kunne du godt tænke dig, at pædagogen gjorde anderledes?
❱ Hvordan kan du fortælle pædagogen dette?

Dette vil hjælpe jer til at holde fokus på løsninger frem for kritik. På den måde vil det pædagogiske personale opleve, at I 

ønsker at forstå og samarbejde med dem. 

Kære forældre


