Sammenhæng:
I er som forældre de vigtigste i børnenes liv. Jeres relation og det, vi gør sammen med børnene, har
afgørende betydning for, hvordan børnene klarer sig senere i livet.
Derfor er en tættere og mere systematisk samskabelse mellem forældre og pædagoger vigtig for, at
bringe alles ressourcer bedst muligt i spil. Det er den samskabelse, vi gerne vil sætte fokus på omkring
”den gode afhentning”. Derfor har vi besluttet at udarbejde dette skriv i samarbejde med forældrerådet.
Nedenstående er udarbejdede opmærksomhedspunkter, som beskriver dels vores pædagogiske tilgang
for at få den gode afhentning og dels forældrenes hjælp til at skabe den.

Opmærksomhedspunkter ved indkøring og i hverdagen for at vi sammen med jer forældre kan skabe
”den gode afhentning” for barnet:
Forældreinput fra forældrerådsmøde omkring ”den gode afhentning”
-

Tillid er grundlaget for både den gode aflevering og den gode afhentning.

-

Det har betydning, at der er en oplevelse af, at vi er et helt hus, hvor alle kender ens barn, også i
afhentningen, hvor små fortællinger omkring barnets dag, eller bare det at blive set og
genkendt, som forældre har betydning.

-

Tavlebeskederne er gode, det giver mulighed for også ved travlhed, at man allerede på
hjemturen kan tale med sit barn om dagen i vuggestuen.

-

Det har betydning, at vuggestuen så hurtigt er ude både med billeder og små fortællinger. Det
giver oplevelsen af, at man som forældre hurtigt kan følge med i barnets dag og inddrage det i
snakken hjemme.

-

Det er dejligt at se, at pædagogerne med begejstring fortæller om oplevelser i løbet af dagen og
at de er gode til at tydeliggøre den pædagogik der foregår.

-

Der er en oplevelse af en hyggelig stund, når man henter sit barn sent.

Indput fra personalemødet omkring ”den gode afhentning”
-

-

Gensidig tillid er vigtigt.
Vi skal sikre, at vi har haft kontakten, vist imødekommenhed, at vi er synlig og tilgængelige.
Vi opfordre til, at forældre skal spørge ind, hvis der er spørgsmål. Vi synes det er dejligt, når
forældrene selv opsøger den viden de har brug for.
Vi skal sikre en god overlevering til ”lukkerne” i huset, når det sidste stuepersonale går hjem.
Vi skal organisere os, så der bliver tid til forældresnakken. Vi skal have opmærksomhed på, at
tiden bliver fordelt mellem alle forældre. Vi er omkring alle forældre og får skabt kontakt. Med
intentionen om, at alle føler sig set og hørt.
Vi ligger vægt på en kultur, hvor vi hilser og siger farvel til hinanden både børn, personale og
forældre.
Vi tilstræber at folde dagen mere ud, end ”det har været en god dag”, med små historier
Vi vægter, at det er lige hyggeligt at være i vuggestuen kl. 15 som kl.16.45

-

Vi har samarbejdssamtaler som sikre, at vi ved hvem gør hvad hvornår med fokus på ro og
overblik over hele børnegruppen
Vi vægter, at vi kender alle børn og forældre og at vi ved hvor de forskellige børn er.
Vi tager kontakt også selv om vi er på afstand, vi signalerer at vi har gang i noget, men de er
meget velkommen til at komme over.
Vi Koordinere med hinanden, hvis der er brug for en ekstra snak med nogle forældre, så der bliver
skabt rum til det.

