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Det lægger vi vægt på i forældresamarbejdet 
 

Når det gælder samarbejdet med jer, stræber vi efter at finde den rette 
balance mellem faglighed, rummelighed og omsorg. 
 
Vi lægger vægt på en åben og konstruktiv dialog, der bygger på tillid og respekt – og en 
fælles forståelse af, at det er barnets trivsel og udvikling, der er i fokus. 
 

 Vi er anerkendende, rummelige, samarbejds- og dialogsøgende ud fra, at vi har 
børnene i fokus. 

 Vi har fokus på det enkelte barns trivsel, læring, dannelse, robusthed, udvikling og 
deltagelse i inkluderende fællesskaber – og på hvordan vi sammen hjælper de ting 
bedst muligt på vej. 

 Vi stræber efter at finde, vedligeholde og finpudse den rette balance mellem 
faglighed, rummelighed og omsorg. 

 Vi lægger vægt på, at vi går til hinanden, hvis der er noget, vi undrer os over eller er 
i tvivl om. 

 Vi går til jer med spørgsmål, gode råd og opfordringer frem for en løftet pegefinger. 
 
Et godt samarbejde bygger også på forventningsafstemning, en god hverdagsdialog og 
helt overordnet en konstruktiv dialog med fokus på barnets udvikling. Der skal være en 
åbenhed fra jer til os, hvor I giver os relevante informationer mht. jeres barns hverdag og 
trivsel. 
 
I kan også forvente åbenhed fra os. I kan regne med, at vi kommer respektfuldt til jer med 
relevant viden om jeres barns trivsel og hverdag, når jeres barn er hos os – vi fortæller 
både om et sjove og det mindre sjove. 
 

En god begyndelse 
 
Den første dag i Rønnebo afsætter vi tid til en uformel snak om jeres barn og barnets 
vaner, men også om jeres forventninger til os og vores forventninger til jer. Vi fortæller om 
livet i Rønnebo og giver jer de praktiske oplysninger, I måtte have brug for. 
 
Vi opfordrer jer til i starten af indkøringsperioden at afsætte tid til at give barnet kortere 
dage. Det er med til at give en fortrolighed mellem barnet og Rønnebo i et naturligt tempo. 
 
Samarbejdet om barnets indkøring er nødt til at være et tæt samspil mellem jer og stuens 
medarbejdere om den gode opstart. Vi skal have afstemt nogle forventninger.  
Men vi skal også være helt konkrete. Hvad skal jeres barn have med? Hvornår skal de 
sove? Hvornår skal de være her? Det bliver gerne meget detaljeret for, at starten kommer 
til at gå så godt som muligt. 
 
I forhold til børnenes søvn har vi for eksempel det princip, at vi ikke vækker sovende børn.  
Men vi vil gerne i dialog med jer om jeres ønsker sammenholdt med jeres børns trivsel og 
udvikling. 
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Vigtigt at dele relevant viden  
 
Vi lægger vægt på, at alle voksne ved lidt om alle 
børn, så der er sammenhæng på tværs af huset. 
Men børnene har én fast stue og én primærvoksen. 
Så hvert barn har en base, et fast holdepunkt. Og 
der er altid en voksen, der kender det enkelte barn 
og den enkelte familie lidt bedre end andre. 
 
I løbet af jeres barns tid i Rønnebo holder vi nogle 
faste samtaler (opstarts-, overgangs- og status-
/udviklingssamtaler) om jeres barns udvikling. 
Derudover har I altid mulighed for at bede os om et 
møde, så vi kan tage en god dialog i ro og fred. 
 
Vi stræber også efter at bidrage til forældre-
samarbejdet via telefonen. Jeres barn kan godt 
være ked af det, når I afleverer barnet om 
morgenen og går herfra.  
 
Hvis det har været en svær morgen, og det har  
været svært at sige farvel, så sender vi af og til en 
sms senere på formiddagen – eller et billede, hvor 
jeres barn er blevet glad igen, deltager i en sjov leg, 
trives i en gruppe eller lignende for at give jer ro i 
maven og understrege, at det går bedre. 
 
I det hele taget arbejder vi på, hvordan vi kan holde 
jer ajour i forhold til, hvad vi gør. Hvad er vores 
pædagogiske intention? Hvad får børnene ud af 
det? Og hvad kan I forældre gøre for at øve jer 
sammen med jeres barn, i takt med det der 
foregår? Det øver vi os løbende på at gøre synligt. 
 
Omvendt forventer vi, at I holder jer ajour med den 
relevante viden, der kommer fra Rønnebo og 
dagtilbuddet. 
 
Vi insisterer på at bruge de elektroniske kanaler, vi 
har til at dele viden og praktiske informationer. 
Derfor er I forpligtede til at holde jer ajour via vores elektroniske kanaler. Når børnene 
engang begynder i skole, foregår næsten al kommunikation til forældrene ad de veje, så 
det er en god ide allerede nu at gøre det til en god vane at holde jer ajour på denne måde. 
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Forventninger 
 
Som forælder til et barn i Rønnebo kan du blandt andet forvente: 
 

 At vi vil møde dig og dit barn med smil, anerkendelse og respekt. 

 At vi er en fagligt kompetent personalegruppe, der arbejder for at skabe en god 
hverdag med trivsel og udvikling hos børnene. 

 At du – udover vores informationer, den daglige dialog og de formelle samtaler i 
løbet af barnets tid i Rønnebo - selv kan bede om en samtale, hvis du synes, at der 
er behov for det. 

 At vil blive orienteret, hvis vi har en bekymring for dit barn. 

 At vi kontakter jer, hvis jeres barn en dag bliver sygt eller virker utilpas. 

 At vi har et velfungerende og engageret forældreråd, som du kan kontakte ved behov. 
 
Vores forventninger til dig som forælder er blandt andet: 
 

 At du spørger os, hvis der er noget, som undrer dig eller som du ønsker at snakke 
om – det er vigtigt for os, at der er åbenhed og godt samarbejde imellem forældre 
og personale. 

 At du ved barnets start i Rønnebo fortæller personalet om dit barn og medbringer 
SUS-papirer fra sundhedsplejersken. 

 At du om morgenen altid fortæller os, hvis der er noget, vi skal vide om barnet den 
enkelte dag, fx manglende søvn eller mad eller en begivenhed i barnets liv, som 
optager det. 

 At du regelmæssigt bruger intra til at orientere dig, registrere dit barns fridage og 
sygedage og melde rettidigt tilbage angående feriepasning. 

 At barnet ikke kommer i vuggestue, hvis det ikke er friskt, og at I melder det sygt i 
komme-og-gå-registreringen på intra. 

 At du som forældre støtter og hjælper barnet med at rydde op, inden I går hjem. 

 At du bruger forældrerådet og bakker op om arrangementer. 
 

Forældreudtalelser 
 

 ”Jeg er glad for at have min datter i Rønnebo, fordi hun altid er glad og tryg ved at 
komme der.” 

 ”Man bliver altid taget godt imod, når man afleverer sit barn.” 

 ”Personalet virker til at være meget glade for arbejdet med børnene og er meget 
faglige.” 

 ”Mit barn kan meget mere selv end nogle af min ældre børn, der også har gået i 
Rønnebo.” 

 ”Vi og vores nærmeste venner er meget overraskede over, at vores barn på lige 
omkring 1 år selv kan kravle op på en trip trap stol og sidde uden bøjle.”  

 
Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at henvende jer til os. 
Vi ser frem til at møde dig og dit barn, og vi ser frem til et godt samarbejde. 
 
Med venlig hilsen personalet i Rønnebo 


