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Ved Sisse Winther Oreskov, Einar Gylling Dørup

og Camilla Wessman



Program

 Intro til workshop.

 Kort om sektorprojektet

 Indledning – forældresamarbejde på dagsordenen 

 FOLA

 Udkast til hjemmeside

 Diskussion ved bordene 

 Opsamling 
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Sektorprojekt 

Den styrkede pædagogiske læreplan:

Kompetenceudviklingsindsatser (EVU)

Udvikling af vidensgrundlag for 
dagtilbudspædagogik og undervisningsmateriale

Professionshøjskolen Absalon: 
Forældresamarbejde

=> Workshop en del af vores proces 
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Forældresamarbejdet på dagsordenen

Forældresamarbejdet har udviklet sig gennem tiden

 Fra 1990’erne med indførelsen af pasningsgaranti og politiske krav om virksomhedsplaner 

 Til ord som hjemmelæringsmiljøer og samskabelse

 Det er først og fremmest forældrenes ansvar at give deres børn en tryg og udviklende 
opvækst, men daginstitutionerne har en særlig vigtig rolle i forhold til at sikre at alle 
børn indgår i et fællesskab med andre børn og voksne, og at børnene lærer, udvikler 
sig og bliver livsduelige. 
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(Børne og socialministeriet : Stærke dagtilbud) 



KL i samarbejde med kommunerne 

 Det er af afgørende betydning at alle kommuner og 
daginstitutioner påtager sig en professionel rolle med at 
inspirere og vejlede forældre om deres mulighed for at 
understøtte barnets læring og trivsel. 

 Det betyder at alle dagtilbud har en konkret strategi for 
samarbejdet med forældrene

 Samarbejdet skal være differentieret i forhold til forældrenes 
forskellige behov 

 Samarbejdet skal være præget af respekt og ligeværdighed  
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Nye roller?

Politisk drejning lægger op til at pædagogerne skal have en mere vejledende rolle

 Samtidig kan man også sige at rollerne bliver mere ens …

 Aftensmad – spisesituation?

 Putning – hvem tager sovebørnene?
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Der er mange der både undersøger og har
forskellige gode bud på hvordan

forældresamarbejdet skal tilrettelægges
og forældrenes stemme bringes også I spil

Samarbejdet mellem 
forældre og 
daginstitutioner 



Tal fra EVAs ”Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner” (2016)

Børns skoleparathed
Børns generelle læring
Styrkelse af den sproglige udvikling
Styrkelsen af de sociale relationer

71% af forældrene vil gerne have vejledning om, hvordan de kan gøre deres barn skoleparat

64 % af dem der efterspørger vejledning oplever ikke at de får den i dag

71% af forældrene vil gerne have vejledning om hvordan de kan styrke deres barns læring

60% af dem der efterspørger vejledning om læring, oplever ikke at få den i dag 

61% af forældrene vil gerne have vejledning om, hvordan de kan styrke deres barns sociale 
relationer 

56% af forældrene der efterspørger vejledning oplever ikke, at de får den  i dag.

50% af forældrene vil gerne have vejledning om deres barns sproglige udvikling. 

50 % af dem der efterspørger vejledning om sprog, oplever ikke at få den i dag. 

Forældre efterspørger samarbejde og 
vejledning om blandt andet:  



• FOLA er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre, 
forældrebestyrelser og lokale forældreorganisationer

• Vi har eksisteret siden 1974 

• Vi er partipolitisk uafhængig og  uafhængig af de faglige organisationer.

• Vi dækker fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, 
børnehaver, fritidshjem, SFO/KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber 
samt specialinstitutioner – både private, selvejende og kommunale 
institutioner 



Forældrebestyrelser Forældreråd
Personlige medlemmer

(forældre)

Forældreorganisationer
lokale

FOLA



• Består af en bestyrelse der vælges på foreningens generalforsamling. 
Bestyrelsesmedlemmer er forældre fra hele landet, som har børn i dag-
eller fritidstilbud. 

• Nyborg, Odense, København, Frederiksberg, Århus, Roskilde og Egedal 
kommuner pt.



Fokus på:

• Kvalitet i dagtilbud. Herunder normeringer og minimumsnormeringer

• Børns ret til fritid

• Balance i familie-og arbejdsliv

• Forældresamarbejde og forældreindflydelse



• Jævnlige møder med partierne i Folketinget, Børne- og social ministeriet, 
KL

• Høringspart i forhold til nye tiltag i ministeriet

• Foredragsaftener, kurser og konferencer om børns liv.

• Samarbejder med andre organisationer Red barnet, Børns Vilkår, FOA, LFS, 
BUPL, Skole og forældre, DLO, BKF, KL m.fl. 



• Deltager i et hav af udvalg og samarbejder:

• Kvalitetsforum, Rådet for børns læring, Børnenes Grundlovsdag, Samarbejde for 
Trivsel, Mastergruppen om de styrkede pædagogiske læreplaner, 
Småbørnsløftet, Opdragelsesdebatten, Tværministeriel arbejdsgruppe vedr. 
udveksling af information i overgange, følgegruppe retvisende 
normeringsstatitisk, Udvalget for mindre og meningsfuld dokumentation, 
partnerskab for kompetenceudvikling og styrket faglighed og ledelse, styrket 
overgang til skole for udsatte børn, udvalg om digitalisering i dagtilbud, udvalg 
om samspil mellem skole og fritidstilbud, Nordisk forældresamarbejde, EVAs
repræsentantskab, udvalg om internationale undersøgelser, udvalg om 
læringsmiljøer, ligestilling og antimobning mv.



Diskussion ved bordene

1. Hvad skal der til for at få et ligeværdigt samarbejde imellem  
forældre og personale i daginstitution?

2. Hvordan klæder vi studerende på til at varetage opgaven 
med forældresamarbejde på pædagoguddannelsen?

3. Er der temaer eller materiale omkring forældresamarbejde 
som I savner (på sitet)
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