PJECE TIL FORÆLDRE

OM AT VÆRE
I FORÆLDRERÅD

Kære forælder
Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution.
Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement i forældrerådet i dit barns dagtilbudsafdeling.
Rollen som forældrerådsrepræsentant er i høj grad en rolle, man selv er med til at forme og give indhold og
mening. Og jeg tror, at det er en rolle der i fremtiden vil få større og større betydning i institutionslivet.
Forældrerådet har stor indflydelse på kulturdannelsen i institutionen og fællesskabet mellem medarbejdere,
forældre og børn. I forældrerådet får du mulighed for at gøre en forskel for dit barns hverdag, og for alle andre
børn i institutionen.
Jeg håber, du får en god oplevelse af forældrerådsarbejdet, og at pjecen giver et godt overblik over dine muligheder som forældrerådsrepræsentant.
Rigtig god arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Bünyamin Simsek
Rådmand Børn & Unge

VEJLEDNING TIL ARBEJDE
I FORÆLDRERÅD I
DAGTILBUD I AARHUS
KOMMUNE

FAKTA OM FORÆLDRERÅDET
Forældrerådet vælges ved et årligt valgmøde i den enkelte afdeling
Valgperioden er 2 år
Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt
Forældrerådet består som udgangspunkt af
- Fem forældrerepræsentanter
- En medarbejderrepræsentant
Den pædagogiske leder fungerer som sekretariat for forældrerådet

Bestyrelsen i mit dagtilbud havde
drøftet principper for en fælles
sukkerpolitik i dagtilbuddet. De besluttede, at forældrerådene selv skulle
udforme principper for sukkerpolitikken i deres afdeling. I forældrerådet
satte vi temaet på dagsordenen til et
forældremøde. Der var god deltagelse
og forældrene diskuterede langt og
længe de forskellige synspunkter. På
baggrund af de synspunkter, der blev
fremført på forældremødet, udformede vi i forældrerådet en sukkerpolitik
for afdelingen. Det var en rigtig god
proces, og det var rigtig dejligt at
være med til.
Citat fra foræder om at
være i forældrerådet
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Det er spændende at være en del af forældrerådet, man får et andet indblik i, hvordan
og hvorfor børnenes hverdag ser ud, som den gør. I det forældreråd jeg sidder i, har vi
mange gode snakke om børnenes trivsel og vi får snakket om, hvilke forventninger vi som
forældre har til institutionen og de forventninger personalet har til os.
Citat fra forælder om at være med i forældrerådet

FORÆLDRERÅDETS BETYDNING

FORÆLDRERÅDETS ROLLE

Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab
og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn i daginstitutionen.
Som medlem af dit barns forældreråd er du med til at gøre dit
barns institution til et særligt godt sted.

Som forældrerådsrepræsentant har du mulighed for at præge institutionen på mange niveauer. Du kommer tæt på institutionens
dagligdag og lærer medarbejderne og de andre forældre at kende.
Samtidig bidrager du til institutionens udvikling og støtter op om
fællesskabet. Og endelig er du sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS HVERDAG

DET PÆDAGOGISKE

Langt de fleste børn tilbringer størstedelen af deres vågne timer i en
daginstitution. Professionelle ansatte i daginstitutionerne har en stor
del af det daglige ansvar for vores børn. Som forældrerådsrepræsentant får du indflydelse på, hvordan denne hverdag skal se ud for
både dit eget barn og alle de andre børn i institutionen.

I forældrerådet er du med til at diskutere og definere de værdier,
som ligger til grund for den pædagogik, der præger de konkrete
aktiviteter, som børnene og de voksne er sammen om. Gensidig
forståelse mellem forældre og ansatte om værdier og retningslinjer
skaber rammerne for et godt samarbejde. Dette er afgørende for, at
børnene trives og får mest muligt ud af at gå i daginstitution.

I forældrerådet kommer du tæt på institutionens dagligdag og de
overvejelser, der ligger bag, og du deltager i drøftelser om udvikling
og tiltag i institutionen.
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FORÆLDRERÅDET…
kan involvere sig i arbejdet med dagtilbuddets
læreplan
kan drøfte principielle problemstillinger vedrørende
afdelingen
kan samarbejde med personalet i afdelingen om
emner fra dagligdagen

På forældrerådsmøder drøftes dagligdagen i institutionen og pædagogiske tiltag med den pædagogiske leder og en medarbejderrepræsentant.
Forældrerådet repræsenterer forældrenes perspektiv ind i drøftelserne.

I forældrerådet får du mulighed for at fortælle den pædagogiske
leder og medarbejderne, hvordan du oplever hverdagen i afdelingen.
Forældre er de vigtigste voksne i barnets liv og er eksperter i netop
deres barn. Du får mulighed for at sætte ord på det, der betyder
noget for dig. Viden om dette er vigtigt for både den pædagogiske
leder og personalet i institutionen. I forældrerådet kan såvel forældre
som pædagoger beriges af hinandens perspektiver, og dette giver et
godt udgangspunkt for, at institutionen bliver et rart sted at være for
dit barn.
I forhold til dagtilbuddets læreplan og drøftelse af principielle problemstillinger i afdelingen fungerer forældrerådet som sparringspart for den
pædagogiske leder. Forældrerådet kan bidrage med ønsker og perspektiver til den pædagogiske retning og udvikling i afdelingen.
En god dialog mellem forældre og medarbejdere bidrager
til at gøre institutionen et godt sted at være.
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FROKOSTMÅLTIDET: EKSEMPEL PÅ
EN OPGAVE FOR FORÆLDRERÅDET
Alle børn i kommunens dagtilbudsafdelinger bliver tilbudt et fælles frokostmåltid.
Hvert andet år har forældrene mulighed for
at fravælge dette tilbud.
Fravalget afgøres ved afstemning blandt
forældrene i de enkelte afdelinger.
Forældrerådet har sammen med bestyrelsen
en vigtig rolle i forhold til oplysning af forældre om frokostmåltidet og procedurer i
forbindelse med afstemningen.

SAMARBEJDE MED DAGTILBUDSBESTYRELSEN
Forældrerådet udgør en vigtig sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. Forældrerådene er
med til at klæde dagtilbudsbestyrelsen på, så den træffer de bedst mulige beslutninger
for alle afdelinger i dagtilbuddet. Det kan derfor anbefales, at forældrerådet drøfter dagtilbudsbestyrelsens dagsorden forud for bestyrelsesmøde.
Når forældrerådet er valgt og konstitueres, vælges et medlem af
forældrerådet til at være medlem af dagtilbudsbestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet tager sparring og input fra forældrerådet med
ind i drøftelserne i dagtilbudsbestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet er imidlertid ikke forældrerådets og den
pågældende afdelings repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet er repræsentant for alle forældre i dagtilbuddet
og skal varetage dagtilbuddets interesser som helhed.

Forældrerådet kan udarbejde oplæg til dagtilbudsbestyrelsen om f.eks. dagtilbuddets læreplan, ideer til
fælles aktiviteter og fælles problemstillinger for dagtilbuddet.

Forældrerådet har en samlende rolle i afdelingen. I en afdeling med
mange forskellige etniciteter stilles
der særlige krav til forældrerådet at
samle forældrene om det, at de har
børn i samme institution. Det giver
også anledning til grundige overvejelser om, hvilke normer der skal
kendetegne de sociale og kulturelle
arrangementer, der tegner institutionslivet.

I forbindelse med pædagogiske beslutninger i afdelingen
bruger jeg forældrerådet til
sparring – det kan f.eks. være
i forhold til børnenes brug af
i-pads. I den slags spørgsmål
er det som professionel lærerigt dels at få indblik i forældreperspektivet dels at drøfte
problemstillinger med nogen
uden for pædagogverdenen.
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Citat fra pædagogisk leder

Citat fra pædagogisk leder

Kommunikationen og formidling
er et vigtigt element i en velfungerende afdeling – og en stor opgave
for personalet. Forældrerådet giver
vigtig sparring i forhold til vores informationsflow – er det for lidt, for
meget, det rigtige, til at forstå og så
videre – da de jo sammen med resten
af forældregruppen er modtagerne
af informationen.
Citat fra pædagogisk leder

I min datters institution har der altid været tradition for, at det er forældre,
der står for diverse arrangementer. I forældrerådet har vi talt meget om arrangementerne og arrangerede bl.a. en bedsteforældredag, hvor vi i samspil
med personalet sørgede for en rigtig god dag. I ugen op til selve dagen, lavede
personalet en masse ting med børnene, der skulle lede op til selve dagen. Der
blev købt jord, potter mm. til et udplantningsprojekt, hvor bedsteforældrene
skulle have en blomst med og plante sammen med deres barnebarn, børnene
tegnede alle en tegning, som blev hængt op som en galleriudstilling, der blev
købt og skåret frugt. I det hele taget var personalet meget hjælpsomme og
børnene fik en fantastisk dag sammen med deres bedsteforældre, hvor der
blev lavet popcorn over bål, plantet blomster, set på udstilling, spist kage mm.
Dagen blev god fordi både forældre, børn og personale var involveret i forberedelserne til selve dagen.
Citat fra forælder om at være med i forældrerådet
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DAGTILBUDSBESTYRELSEN KAN DELEGERE FØLGENDE
KOMPETENCER TIL FORÆLDRERÅDET
Fastsættelse af principper for anvendelse af afdelingens
budget til pædagogiske aktiviteter med videre.
Indstillingsret ved ansættelse af personale i afdelingen
Fastlæggelse af principper for anvendelse af afdelingens
lokaler uden for åbningstiden i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af byrådet.
Forældrerådene kan forholde sig til, om de ønsker kompetencerne
delegeret og tage en drøftelse med bestyrelsen om det.
Uanset om kompetencen delegeres til forældreråd eller ej, er sparring i forhold til anvendelse af afdelingens budget medvirkende til
at sætte retning for den pædagogiske udvikling i såvel dagtilbud
som den enkelte afdeling.

DET SOCIALE
Et aktivt forældreråd kan skabe aktive forældre. Aktive og deltagende forældre skaber sammenhæng mellem børnenes hjemmeliv
og institutionslivet.

FORÆLDRERÅDET…
kan være med til at skabe fællesskab i institutionen

I forbindelse med forældrearrangementer i institutionen vil børnene
eksempelvis ofte opleve, at forældrene er glade for institutionen –
og det smitter positivt af på børnene.
Arrangementer, der styrker fællesskabet blandt forældrene, medvirker til den gode stemning og gør det nemmere at støtte op om
børnenes fællesskaber, både når det går let, og når det er svært.

INSPIRATION TIL SOCIALE ARRANGEMENTER
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FORÆLDREKAFFE EN KLASSIKER: Forældrerådet laver kaffe og

FYRAFTENSMØDER: Fokus på forskellige temaer f.eks. ‘børn på vej i

forældrene tager kage med – enkelt og nemt og altid hyggeligt.

børnehave’, ‘sprog’, ‘kost’ og andre relevante emner.

FORÆLDREFEST UDEN BØRN: god mad, musik og fest hele natten,

‘DEN GODE MADPAKKE’: På baggrund af forældreoplæg om

vær’ sammen på en helt anden måde og knyt helt særlige bånd.

sundhed og ernæring har forældrene udarbejdet et inspirationshæfte om madpakker - hæftet er oversat til arabisk.

ARBEJDSDAG: personalet laver en liste over småting, de gerne vil

have fikset (male et plankeværk, en flagstang, nyt blomsterbed).
Forældrerådet kan evt. står for at uddelegere opgaver. F.eks. ved at
de sætte opgavesedler op i institutionen, som man kan melde sig
på. Effektivt og godt for sammenholdet – tydelig gevinst.

SØNDERJYSK KAGEBORD: forældrene overgår hinanden med skønne

SPAGHETTIAFTEN: fællesspisning på de enkelte stuer - vedkommen-

TEMA-ARRANGEMENT FOR BØRNENE: forældre melder sig til at stå

de, nemt og rart.

for en aktivitet/arrangement for børnene inden for noget, de interesser sig for, og som børnene kan deltage i f.eks. partering af dyr,
kunstmaling, dans og så videre.

WEEKENDHYGGE PÅ LEGEPLADSEN: forældre tager børn, boller saf-

kager - sikker succes!
FORÆLDREMØDE: for forældre - arrangeret af forældre.

tevand og kaffe med. Det er noget særligt at være i sin institution
uden for normal åbningstid - det gør institutionen til ‘vores sted’.
Idéerne er lige så mange, som der er forældre. Fortsæt selv listen.
UDFLUGTER: f.eks. aftale med UNO Friluftscenter, Natursamarbejdet

eller Børnekulissen om et besøg – horisonten udvides og man møder hinanden på en ny måde.

Pjecen er et resultat af et samarbejde mellem Dagtilbudslederforeningen i
Aarhus, Århus Forældre Organisation og Børn og Unge, Aarhus Kommune.
Du kan finde yderligere information om arbejdet i dagtilbudsbestyrelser
og forældreråd i – Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i
dagtilbud i Aarhus Kommune.
Du kan også altid henvende dig til din dagtilbudsleder eller den pædagogiske leder i din institution, hvis du har spørgsmål.

Dagtilbudslederforeningen (DTLÅ) er en sammenslutning af alle de kommunale dagtilbudsledere i Aarhus. Foreningens formål
er at repræsentere dagtilbudslederne, skabe netværk mellem dagtilbudslederne og være med til at udvikle dagtilbuddene i Aarhus
Kommune.
Læse mere på www.dtlaa.dk
Århus Forældre Organisation (ÅFO – tidligere Forældrenævnet) er en lokal interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje og SFO’er i Aarhus. Der betales kontingent for medlemskab af ÅFO. ÅFO arbejder for gode vilkår for børn i institutioner og har altid fokus på det gode forældre samarbejde og forældre medbestemmelse.
Læs mere på www.aafo.dk
Børn og Unge i Aarhus Kommune har det overordnede ansvar for driften af alle kommunens dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt sundheds- og tandplejen. Det betyder, at Børn og Unge tager hånd om cirka 64.000 børn og unge, heraf er cirka
18.000 indskrevet i et dagtilbud eller dagplejen.
Læs mere på www.aarhus.dk/bu

