
SAMARBEJDE MELLEM HJEM OG BØRNEHAVE 
Et godt samarbejde mellem børnehave og hjem er med til at skabe de bedste 
betingelser for børnenes hverdag og udvikling.  
Det er Børnehuset Mols mål, at have et godt samarbejde med forældrene 
gennem løbende dialog. 
Samarbejdet skal bygge på tillid, åbenhed, og gensidig respekt. Herved skaber 
vi en fælles forståelse for dagligdagen i Børnehuset Mols. 
Det betyder, at vi vil være åbne og positive i vores kommunikation. Vi opfatter 
det samtidigt som et fælles ansvar, at samarbejdet fungerer. 

EN GOD START 
Når I har fået tilbudt en plads i Børnehuset Mols, forventer vi at I kommer på 
besøg. Inden barnet starter, vil I modtage en velkomstfolder, hvor der står 
hvad I har behov for at vide omkring de praktisk ting. 

Det vil være en god ide, hvis barnet kan være her i kortere tid de første dag, 
evt. med en af jer forældre. I vuggestuen er der måske behov for lidt mere 
indkøringstid. Det aftales med pædagogen. 

Det er vigtigt at I fortæller om barnets trivsel og vaner, så vi sammen kan give 
barnet en rigtig god start. Den daglige kontakt mellem jer og de voksne er af 
stor betydning, det kan være med til at lette starten. 

I de første dage er det primært de voksne, der er tilknyttet barnet, der hjælper 
barnet tilrette og præsenterer det for de rutiner, aktiviteter og muligheder der 
er i børnehuset. 

Der er altid mulighed for at henvende sig til en voksen, hvis I har spørgsmål 
eller andet omkring jeres barn. 

FORÆLDRESAMTALER 
Når barnet starter holde vi første møde, hvor vi snakker om jeres barn, evt. 
fødsel, trivlse og vaner, så vi kan give jeres barn den bedste støtte. 
Derefter vil der blive holdt en forældresamtale om året, hvis der er behov for 
det. 

KOMMUNIKATION 
For at leve op til mål og værdier skal der være tryghed i 
samarbejdsrelationerne. Det skabes ved at udvise gensidig respekt og 
ærlighed overfor hinanden i personalegruppen, såvel som i forholdet til 
forældrene. 

Gennem den daglige kommunikation, såvel som i de mere formaliserede 
sammenhænge, modtages både ris og ros. 

Vi rummer gerne forskellige værdisæt fra forældregruppen. En evt. uudtalt 
krtik skaber utryghed for alle, og især for jeres barn. Det er derfor vigtigt at 
have klare linier i samarbejdet, både for barnet og personalet. 

Børnehaven vil altid informere forældre om tiltag, der vedrører deres barn. 



Der videregives ikke oplysninger om barnet, uden forældrenes samtykke. 

Personalet har personalemøde en gang om måneden. Der planlægges 
pædagogiske og praktiske aktiviteter. Nye tiltag fremlægges og der evalueres 
på disse møder. 

FØDSELSDAGE 
Der er mange måder at fejre fødselsdage på. Nogle inviterer ruppen hjem (vi 
kommer gerne, hvis det passer med arbejdstider for personale og hvis det kan 
lade sig gøre med bus), hvis man synes at gruppen er for stor, er det helt i 
orden, at man kun inviterer årgangen, eller kun piger/drenge. 

Det er også helt i orden at holde fødselsdagen i Børnehuset, og så måske have 
lidt med som kan deles ud. Henvend jer til jeres barns pædagog og vi finder ud 
af det. 

FRAVÆR 
Hvis jeres barn er syg eller af anden grund ikke kommer, vil vi gerne have at I 
giver besked. 

Børn med smitsomme sygdom eller feber må ikke komme i børnehuset. Barnet 
må komme igen, når det kan følge dage i børnehuset. Hvis jeres barn bliver 
syg i løbet af dagen kontakter vi jer. Det er derfor vigtigt, at vi altid kan 
komme i kontakt til jer. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt barnet kan komme i 
institutionen efter sygeforløb, kan I læse i Sundhedsstyrelsens vejledning om 
“Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Det er denne vejledning vi 
benytter os af i børnehaverne. Vejledningen kan læses her: 

Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge” 
Endvidere gør vi opmærksom på, at vi ikke giver penicillin, smertestillende 
eller lignende. Livsnødvendig medicin gives selvfølgelig efter nøje beskrivelse 
og instruktion fra læge eller forældre. 


