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Forventninger 

Jeres barn er startet i en af vores afdelinger. Derfor kan I her læse om hvad I som forældre kan forvente af 
os, men også hvilke forventninger vi som dagtilbud har til jer forældre. 

 

Samarbejde om dit barns trivsel, læring og udvikling 

Når jeres barn starter i en af vores afdelinger bliver jeres familie en del af et større fællesskab- både på 
afdelings- og dagtilbudsniveau. Det gode fællesskab beror for os på samarbejde, respekt for forskellighed 
og åben kommunikation. 

 I Sabro dagtilbud sætter vi forældresamarbejdet højt. Vi ved at et gen- 

                                                                sidigt forpligtende samarbejde er afgørende for at kunne løse vores 

                                                                kerneopgave i arbejdet med børnene. Den fælles opgave er at støtte 

                                                                 børnenes trivsel, læring og udvikling gennem en tidlig og forebyggende 

indsats. 

Kommunikation er nøglen til et velfungerende samarbejde 

Vores medarbejdere har en bred og faglig kvalificeret viden om børn, men I forældre har den største viden 
om netop jeres barn.  

Vi ved at det er afgørende for jeres barns udvikling, at vores samarbejde bygger på åben og tillidsfuld 
kommunikation. Derfor er dialog og daglig kommunikation med jer forældre, central i samarbejdet om jeres 
barn. 

I vores dagtilbud bestræber vi os på at have et højt og professionelt informationsniveau - fx via den daglige 
dialog, nyhedsbreve på Aula og samtaler om motorik, sprogvurderinger, status -udvikling. 

 Som forældre til et barn i dagtilbuddet kan du forvente 

Vi skal samarbejde om at udfolde 

Børnenes  potentialer og give de 

Bedste muligheder for et godt 

børneliv 
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• At møde medarbejdere, der ønsker åben dialog med plads til forskellige synspunkter og holdninger 
• Et højt prioriteret forældresamarbejde, hvor I kan regne med, at medarbejderne kommer til jer, 

hvis noget vedrørende jeres barn kræver opmærksomhed 
• En stor lyst til at være sammen med og realisere potentialet for netop jeres barn 
• Pædagogisk arbejder der er struktureret ud fra dagtilbudsloven, der indeholder 6 læreplanstemaer 

med legen i centrum. 
• At møde en professionel kommunikation 
• Orientering om nye tiltag både på afdeling og dagtilbudsniveau 
• Tilgængeligt materiale om dagtilbuddet på hjemmesiden og i Børneintra 
• En tilgængelig ledelse, der kan kontaktes ved behov 
• Særlige tilbud, med uddannede ressourcepersoner så som familiegruppe og sprogvejleder 

Første skridt mod en god dag i afdelingen tages af jer forældre 

Når de praktiske ting er i orden har jeres barn overskud og energi til at lære og indgå i sociale fællesskaber.  

 De praktiske ting der skal være i orden er:  skiftetøj i kassen (når du tager noget med hjem så tag nyt med 
næste dag) (skrift det efter årstiden), påklædning til vejret udenfor, påklædning til at røre sig indenfor, husk 
at tage skriftetøjskassen med hjem hver fredag så garderoberummet kan blive gjort rent.  

Det er vigtigt, at:  

• I som forældre dagligt orienterer jer og medbringer de ting, der er nødvendige for, at jeres barn kan 
indgå i de planlagte aktiviteter 

• Jeres barn møder udhvilet og klar til dagen 
• Jeres barn har sund og næringsrig eftermiddags mad med, så energiniveauet bevares 
• I holder jeres barn hjemme, hvis det er sygt; dette af hensyn til både jeres barn, den øvrige 

børnegruppe og medarbejderne 

Vores forventninger til jer som forældre 

• I kommer til os, hvis I undrer jer over noget eller hvis I har en bekymring på jeres barns vegne. Vi vil 
altid gerne beskrive vores pædagogiske overvejelser og yde sparring om jeres barn, så hold jer ikke 
tilbage 

• I deltager aktivt i at fremme børnegruppens trivsel 
• I er åbne overfor den forskellighed, I møder i børnegruppen 
• I omtaler de øvrige børn og voksne med respekt 
• I fortæller og livet og ting derhjemme, der kan påvirke barnet, så personalet er klar over dette 
• I er aktive til arrangementer i afdelingen og dagtilbuddet. Det betyder meget for jeres barn at 

opleve at institutions- og hjemmeliv hænger sammen 
• I støtter jeres barn i at være selvhjulpen( se gå ind i institutionen, selv tage tøj af og på, lægge 

madkassen på plads m.v.)  
• Melde ind når barnet er sygt på komme/gå 
• Melde ferie og fridage i god tid i Komme/gå – I sampasnings perioderne ud over sommerferien skal 

det minimum være 1,5 måned før. Sommerferie skal senest meldes ind 15/3.  
 

 


