
01-10-2020

1

Absalon den 30. september 2020

Giv dit 
forældresamarbejde 

et servicetjek

Servicetjek
- ordet

Antropologen fra Mars

Hvorfor går børn i 
daginstitution?

1960´erne 1970´erne 1980´erne 1990´erne 00´erne 10´erne

Antropologen fra Mars

Hvorfor skal man have 
et forældresamarbejde?

1960´erne 1970´erne 1980´erne 1990´erne 00´erne 10´erne

SkoleHjem

Forælderen Læreren

1950:
Oplysning, opbakning & tillid

”Forældrene ønsker at få at vide, hvorledes de kan støtte skolen, 
så at barnet får mest muligt ud af arbejdet” Nørvig m.fl. 1955

• Meddelelsesbøger.
• Klasseforældremøder
• Konsultationer. 

Koordinering

Give råd og 
vejledning

Med inspiration fra 
Hanne Knudsen: 
”Har vi en aftale”?

Skole

Hjem

1975:
Fællesskab, social lighed, 

deltagelse & demokrati

”Folkeskolens opgave er 
– i samarbejde med forældrene …”

Samfund

Skolens 
fællesskab i 
samfundets 
fællesskab

Med inspiration fra 
Hanne Knudsen: 
”Har vi en aftale”?
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SkoleHjem

Forælderen Læreren

1980´erne og 90´erne :
Service, kvalitet & tilpasning

”Kommunernes skoler er til for forældrenes og børnenes skyld – ikke 
omvendt, og derfor skal forældrene ikke føle sig underdanige” Bertel Haarder 1986

• Decentralisering
• ”Borgeren i centrum”
• Skolebestyrelser
• Brugerundersøgelser.

”Varens” kvalitet

Formulere 
interesser 
og ønsker

Med inspiration fra 
Hanne Knudsen: 
”Har vi en aftale”?

SkoleHjem

Forælderen Læreren

2000 :
Ansvar, motivation og læring

• Forældre-intra
• Kontaktforældre
• Forældrekontrakter

Lærings-
rummet

Bliver anhængig af 
det, det sker i familien

Føler et ansvar for, 
at familien tager ansvar

Skal tage ansvar for, 
at deres børn tager 
ansvar i skolen

Skal tage medansvar 
for de andre børn og 
bidrage til klassens
sociale trivsel

”Forældre med børn i skolealderen skal tage ansvar og engagere sig mere i deres 
børns uddannelse. Det er nemlig både afgørende, at barnet lærer, men også at det 
bevarer lysten til at lære mere. Og der ligger et hovedansvar hos forældrene”. 

Tina Nedergaard 2010

Med inspiration fra 
Hanne Knudsen: 
”Har vi en aftale”?

1950 1970 1980 2000

Oplysningsdiskurs
Oplysning, opbakning & tillid

Deltagelsesdiskurs
Fællesskab, social lighed & demokrati

Brugerdiskurs
Service, kvalitet, tilpasning & levere varen

Ansvarsdiskurs
Ansvar, motivation & læring

Med inspiration fra 
Hanne Knudsen: 
”Har vi en aftale”?

Oplysningsdiskurs
Oplysning, opbakning & tillid

Deltagelsesdiskurs
Fællesskab, social lighed & demokrati

Brugerdiskurs
Service, kvalitet, tilpasning & levere varen

Ansvarsdiskurs
Ansvar, motivation & læring

Hvilke forskellige 
”møder” har I med 

forældrene?

Hvilke diskurser
kendetegner
hver enkelt 
aktivitet?  

Tror I forældre 
ville sige det 

samme – eller 
noget andet?  

Er jeres forventninger til forældrenes involvering 
formuleret og kendte?

Hvem har bestemt, hvad forventningerne er?

Kan de forhandles?

Hvad hvis børnehave og forældre 
har forskellige forventninger?

Kan forskellige forældre have 
forskellige samarbejds-samspil med jer?

Øvelse:
”Hvem er i 
centrum”?
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Hvem trivedes bedst med arrangementets 
indhold, form og organisering?

Hvem havde det sværest 
med indholdet, formen og 

organiseringen?

Emmas mor
John og Pia

Marlene
Sofies far

Hvordan skulle næste arrangement planlægges, 
hvis det skulle sætte de, der sidst var 
på kanten, i centrum?

Hvad ville de, der 
sidst var i centrum, 
kunne få ud af det?

Emmas mor
John og Pia

MarleneSofies far

Hvad siger øvelsen om jeres 
forældresamarbejdsprofil?

Hvordan er det blevet sådan?

Har en I ret fast profil – eller varierer I allerede?

Ville det være let eller svært at variere mere?

Hvilke konkrete idéer får du, 
til hvordan I kunne variere mere?

Hvordan oplever I samarbejdet?

- Hvor er det hjælpsomt og brugbart for jer?

- Hvor presser det jer?

- Hvor er I mest ens i jeres ønsker?

- Hvor er I mest forskellige?

Mulige spørgsmål til forældregruppen

Hvad bliver du opmærksom på ifht jeres 
forældresamarbejde på din institution?

Er der noget du bliver 
inspireret til at gøre?

Er der nogen, du skal have talt med om det?





Kurser * Foredrag * Supervision

Organisationsudvikling * Ledersparring

: Jacob Folke Rasmussen

: Narrativt Selskab

: www.narrativt-selskab.dkInternet
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