
Dialogkort – et redskab til bedre forældresamarbejde
Et godt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale er en central faktor for, at børn oplever deres tid i 
institutionen som positiv og tryg. I KFO taler vi ofte med forældre, der af den ene eller den anden grund oplever usikkerhed 
blandt andet på grund af begrænset og upræcis kommunikation med personalet i deres børns dag- og fritidsinstitutioner. I 
forsøget på at styrke dialogen, forståelsen og samarbejdet mellem hjem og institution har KFO i samarbejde med familie-
vejleder Christina Drachmann udviklet to sæt dialogkort – et til forældremøder og et til pædagogiske møder. For når noget 
går galt i samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale, så skyldes det ofte, at noget er gået galt i dialogen. 

Sådan fortæller du forældrene om dialogkortene 
Begynd med at introducere dialogkortene for forældregruppen og fortæl, hvad formålet er. Det giver tryghed og motivation 

hos forældrene at vide, hvad de skal være med til og hvorfor. Du kan lade dig inspirere af disse formuleringer: 

❱ "I dag har jeg valgt, at vi skal tale sammen med afsæt i KFOs dialogkort. Formålet er, at vi sammen skaber et fælles 
perspektiv på vores daglige samarbejde. I dag bliver vi klogere på jeres perspektiv. Det er ikke sikkert, I er enige alle 
sammen. Derfor består øvelsen i at sætte ord på jeres forventninger og gode erfaringer. I skal reflektere over, hvordan vi 
i fællesskab kan styrke det gode samarbejde i institutionen. Personalet deltager ikke dialogen, men hører opsamlingen 
som også gives videre som input til forældrerådet."

❱  "Jeg har valgt, at forældremødet i dag skal handle om, hvordan I som forældre kan bidrage til, at både I, jeres børn og 
personalet trives her i institutionen. I forældre er den vigtigste ressource for jeres barn. Det er derfor vigtigt, at vi har et 
tæt og meningsfuldt samarbejde, så vi i fællesskab kan styrke jeres børns trivsel og udvikling. Personalet deltager ikke 
i dialogen, men de hører opsamlingen som også gives videre som input til forældrerådet."

Vi anbefaler, at facilitatoren (lederen/stuepædagogen/KFO) understreger vigtigheden af, at forældrene taler positivt og 
konstruktivt til hinanden, inden du sætter processen i gang. Du kan lade dig inspirere af nedenstående formulering:

❱  "Dialogkortene lægger op til dialog om jeres forventninger og gode erfaringer. Jeg vil bede jer om at tale respektfuldt 
og undersøgende til hinanden, om børnene og om det pædagogiske personale. Målet med dialogen er at få en større 
forståelse for hinanden samt finde ud, hvordan vi hver især kan bidrage til at gøre samarbejdet endnu bedre."
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