
Samarbejdsaftale 
 

I Skovlund Børnehus ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde omkring jeres barn. 

Derfor har forældrebestyrelse og personale udarbejdet en samarbejdsaftalefor at 

afstemme vores forventninger til hinanden.  

FORHOLDET TIL HINANDEN/VÆRDIER: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi er glade for jeres barn. 

❖ vi drager omsorg for jeres barn (trøst, glæde, behov). 

❖ vi ser det bedste i jeres barn og dyrker dette. 

❖ I og jeres barn føler jer velkommen. 

❖ Vi udviser gensidig respekt. 

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ I indgår i en åben og ærlig dialog omkring Børnehuset 

❖ I udviser gensidig respekt. 

❖ I har en positiv tilgang til aktiviteter - uanset vejret. 

❖ I støtter op om traditioner og arrangementer. 

❖ De gode historier fortælles offentligt, og at alt andet tages direkte med personalet. 

❖ I støtter op om ture ud af huset – (kommer til tiden, udstyr er i orden, osv.). 

❖ forståelse for arbejdsgang/situation fx samling, historielæsning osv. og evt. opsøger en anden voksen 

og/eller bruger Tabulex. 

LOYALITET: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi overholder vores tavshedspligt. 

❖ I bliver mødt med forståelse og respekt. 

❖ Vi indgår i en positiv dialog og vi står altid til rådighed med råd og vejledning. 

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ I holder konflikter og ting I er utilfredse med inden for de rammer jeres børn er i. 

❖ I overholder ”tavshedspligten” (samtaler om børn, voksne og børnehaven generelt afleveres de rigtige 

steder og ordnes ikke i garderoben, det offentlige rum eller på sociale medier). 

❖ I udviser forståelse for hinandens situationer. 

PÆDAGOGISK PRAKSIS:  

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi fortæller positive historier om jeres barn. 

❖ Vi roser/anerkender både jer og jeres barn. 

❖ ”Gyldne øjeblikke”, samtaler og ressourcer definerer hverdagen. 

❖ Vi har en positiv tilgang til barnets ressourcer og udfordringer. 

 



Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ I bakker op omkring tiltag i Børnehuset.  

UDSTYR: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi sørger for at jeres barn ikke fryser, får tørt på, bliver skiftet osv. 

❖ Vi sørger for at jeres barn spiser og drikker i rolige omgivelser, 

❖ Vi serverer morgenmad indtil kl. 7.00.  

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ at jeres barn har navn i tøj og andre ting de medbringer fx sutter, sovebamser osv. 

❖ I tjekker op på kassernes indhold ugentligt og tømmer garderoben helt hver fredag. 

❖ At jeres barn har en sund madpakke. 

❖ I respekterer vores kostpolitik. 

ANSVAR: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi hjælper jeres barn med at holde styr på dets ting – garderoben, oprydning osv. 

❖ Vi lærer børnene at passe på tingene generelt. 

❖ At der siges godmorgen/farvel til jeres barn. 

❖ Ved afhentning - gives besked hvis der er sket noget uventet i løbet af dagen. 

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ I siger godmorgen/farvel til personalet. 

❖ I har styr på jeres barns ting - med navn. 

❖ I hjælper jeres barn med at efterlade garderoben opryddet – ting hængt op, støvler sat op. 

❖ Jeres barn har det rigtige udstyr, efter årstiden. 

UDVIKLING: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi indgår i dialog og står til rådighed for råd og vejledning. 

❖ Vi arbejder anerkendende og ud fra værdierne positivitet, nærvær, leg og glæde.  

❖ Vi støtter børnene i deres udvikling socialt, sprogligt, motorisk og personligt 

❖ Vi opfordrer til selvhjulpenhed.  

❖ Vi i vores aktiviteter tager udgangspunkt i vores læreplaner.  

❖ Vi orienterer via Tabulex om aktiviteter/ugeplaner og dokumenterer med billeder i den lukkede 

Facebookgruppe for forældre.  

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ Lader jeres barn være så selvhjulpen som muligt; bære sin egen taske, tage tøj og overtøj på osv.  

❖ I viser interesse og opbakning til arrangementer - sociale og praktiske. 

❖ I tager socialt medansvar. 



 

 

HVIS NOGET GÅR GALT: 

I kan af personalet, forvente at: 

❖ vi ringer hvis jeres barn bliver sygt/sløj. 

❖ Vi reagerer hvis vi oplever mistrivsel. 

❖ Vi handler. 

❖ Vi respekterer jer som mennesker. 

❖ Vi tager fælles ansvar for barnets udvikling. 

❖ Vi i har en ”sorg og kriseplan”. 

Vi kan af jer forældre, forvente at: 

❖ jeres barn bliver meldt syg og at sløje børn bliver hjemme. 

❖ Personalet bliver informeret om forandringer og oplevelser som påvirker barnet – herunder også småting 

som fx søvnrytme. 

❖ Børnehuset kan forvente opfølgning og samarbejde fra forældrene. 

❖ der handles – også på småting. 

❖ I respekterer personalets professionalisme. 

❖ I guider børnene til at lære at udvise respekt. 

FORÆLDRESAMARBEJDET: 
Udover at afstemme forventninger mellem forældre og Børnehuset, giver det også mening at opstille et 

forventninger til samarbejdet imellem forældrene i Børnehuset 

Som forælder i Skovlund Børnehus har man: Gensidig respekt for hinanden – store og små. 

• Sygdom: Vi har alle sammen ansvar for at smitte ikke spreder sig. JEG sender ikke mit syge barn i 

børnehave med vilje. 

• Interne kampe mellem børnene drøftes med personalet og de implicerede forældre/børn. 

• Børn der pålægges negative omtale eller mistrives: omformuleres af personale, børn og forældre.    

Fx kan børn der er stædige i stedet betegnes som en fighter. 

• Legeaftaler laver vi gerne, hvis det kan lade sig gøre (gerne også med børn der mistrives) 

• Sociale arrangementer: deltager vi i så tit det kan lade sig gøre. 

• Ansvar for trivsel – sig hej og farvel – deltag i børnenes hverdag, legeaftaler, arrangementer 

 

Hvis man oplever problemer med et barn eller nogle forældre, går man direkte til personalet. Det er ALDRIG 

okay at snakke hen over hovedet på børnene, på parkeringspladsen, i Brugsen eller skrive spydige kommentarer 

på sociale medier.    

Dato: ____________________ 

 

Barnets navn:________________________________   _     

Indgået af:     

________________________________________ _______________________________________  

For Skovlund Børnehus   Forældre 


