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•

Hvordan omtaler I børn og forældre
som enten har en migrationshistorie
bag sig eller som har et andet modersmål end dansk?

•

er det væsentligt og hvad kan det evt.
betyde for jeres praksis og måde at
møde dem på?

•

opfatter I jeres institution som multikulturel eller som dansk? er der
forskel?

•

Hvad kendetegner den multikulturelle
institution i forhold til hverdagen i
institutionen, og hvad kendetegner en
institution, der ikke er multikulturel?

•

Hvilke erfaringer har I hver især i personalegruppen med det multikulturelle? (Tag fx en runde, hvor I forklarer,
hvilke sprog I hver især taler, og hvorvidt I selv har erfaringer med at bo
andre steder end danmark?)

6

U

andre måder. Tit er det mindre ændringer og beslutninger,
der kan klares over et personalemøde, men andre gange
er der brug for at rutiner og vaner gås efter og vendes på
hovedet. det er heller ikke altid lige nemt at se med det
samme, hvilke forandringer der vil gavne eller styrke samarbejdet i højere grad end det nuværende og derfor er der
brug for tid og metoder til i første omgang at se den vante
praksis i strakt arm.
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•

Hvor mange medarbejdere er til stede på disse tidspunker, og har de medarbejdere, der er til stede, tid til
at tale med forældrene?

•

kunne det være en investering i samarbejdet at fritage nogle medarbejdere fra andre pligter, således at
de primært tog sig tid til at tale med de forældre, der
bragte eller hentede?

•

I hvilke rum bliver børnene ofte afleveret eller hentet,
og indbyder disse rum til samtale eller til at man hurtig forlader institutionen?

•

Taler man lige meget og godt med alle forældre, eller
er der nogle forældre, hvor det er en god ide at være
mere opmærksom på at få talt med dem?

Nye metoder til det mangfoldige forældresamarbejde i daginstitutioner
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•

Hvor meget af samtalens indhold kom til at handler
om, at du/I skulle informerer forældrene om et emne?
(fx madpakker, ude liv, ture osv.)

•

Hvor meget handler om, at du er interesseret i at høre
deres synspunkter?

•

Var det mere ”undervisning” end ”udveksling”?

•

Hvordan fik du/I inddraget forældrene i samtalen og
lagt op til en udveksling?

InstItutIonspraktIk
I en institution havde man mulighed for at inddrage forældre i en slags praktik. det var forældre, som ikke selv
havde gået i institution, og som var usikker på, hvad det
betød for deres børn. de forældre, der havde mulighed for
det og lyst til det, blev tilbudt en praktik i institutionen,
hvor de kunne følge en medarbejder rundt i 14 dage eller
mere. det betød, at forældrene fik en større indsigt og
kendskab til børnehaven som pasningstilbud.
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forældrene åbnede sig meget mere overfor pædagogerne,
og fortalte om private forhold (sorg og kriser), som de al-

•

saml en mappe med oversættelser af

drig ville have fortalt, hvis de ikke havde følt tryghed i rela-

de mest almindelige beskeder. det kan

tionen. forældrestemmerne har på den måde været med til

fx være en ide, hvis man i kommunen

at højne den faglige bevidsthed og givet pædagogerne en

udveksler sedler, som man har fået

faglig succesoplevelse på arbejdet.

oversat, således at hver institution
kan have en vifte af beskeder, der er

den gode dIalog på trods af
sprogbarrIerer

oversat. det kan fx være besked om

selv om man i institutionen bevidst arbejder med at skabe

opmærksomme på lus, sygdom, minde

en dialog, som inddrager forældrene og giver dem mulig-

om ture til skoven osv.

hed for deltagelse, så kan sprogbarriere betyde, at man skal

at huske lukkedage, at man skal være

•

gøre en særlig indsat for at overvinde disse.

sørg altid for at have en tolk, særligt
til de større samtaler, men helst så meget som muligt. Informer forældrene
om, at der vil være en tolk til stede, og
vær sikker på, hvilket sprog forældrene taler. I mange lande tales der flere
end et sprog

•

det kan være en god ide at lære ord af
forældrene, som man selv skal lære at
udtale. det skaber tit en god relation
og en mere afslappet atmosfære, hvis
man som forældre er usikker på sine
sprogkundskaber.

•

sørg for at der er tid og ro til at tale.

•

sproglige accenter er ofte et spørgsmål om at vænne sit øre til andre lyde
og nuancer

komme op om morgenen. mens disse diskussioner
tog til, var der pludselig en fra personalet, der sagde
” hvorfor skal man egentlig møde inden 09.30? ville
det ødelægge dagen, hvis vi udvidede tiden? måske er
der mange forældre, der har det godt med at tage det
med ro om morgenen, og hvor børnene vil få glæde af,
at forældrene har tid?” Institutionen forsøgte derfor i
et par måneder at lave flydende mødetid og ændrede
derefter deres aktiviteter, så det altid var muligt at
komme ind i en. det endte med en så stor succes og
tilfredshed, at de gjorde forsøget til en permanent
ordning.
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endnu mere VIDEN
udefra og Indefra-blIkket
daginstitutionens pædagogiske arbejde – og herunder
samarbejdet med etniske minoritetsforældre – kan ses ud
fra to perspektiver, nemlig et medarbejder-perspektiv og et
observatør-perspektiv. det kan også kaldes et indefra- og
udefra-perspektiv. perspektiverne bruges som en metode
til at kvalificere det pædagogiske arbejde.

udefra-blIkket
I et udefra-blik er observatøren ideelt set objektiv. det er
en person, der helst kommer udenfor institutionen, og er
derfor ikke bærer af det pædagogiske arbejdes konflikter,
dilemmaer og vanskeligheder i daginstitution. (det er dog
også muligt, at udefra-blikket også kan repræsenteres af en
medarbejder, hvis personalet er indforstået med præmisserne herfor).
udefra-blikket har et fugleperspektiv på det pædagogiske
arbejde og forsøger at undersøge sammenhængen mellem
mål, midler og praksis. man ser f.eks. på institutionens
mål med forældresamarbejdet, mulighederne for at nå
målet, og de konkrete måder samarbejdet finder sted på.
udefra-blikket er optaget af at identificere og beskrive
sammenhænge mellem de tre elementer uden at vurdere
personalet eller forældrene.
dertil kan der bruges forskellige metoder som f.eks. samtaler med udvalgte medarbejdere og forældre, nærlæsning af
centrale dokumenter, observationer af forældresamarbejdet, læsning og registrering af medarbejder producerede
tekster og udtalelser osv.
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Indefra-blIkket
Indefra-blikket er derimod optaget af den enkeltes oplevelse og opfattelse f.eks. af forældresamarbejdet i den
konkrete institution. medarbejderen, der er involveret i
forældresamarbejdet, tolker og vurdere begivenhederne
som regel ud fra en position, der er præget af pågældendes
erfaringer med forældrene i institutionen, pågældendes
uddannelsesbaggrund, sociale og erhvervsmæssige erfaringer, køn, sociale klasse, opdragelse mv. Indefra-blikket kan
godt have et skær af selv-centrerethed, idet medarbejderne
i institutionen ofte vil mene, at deres måde at arbejde med
forældrene på, er det mest ideelle og rigtige, som ”de andre” måles og vejes i forhold til.
med et indefra-blik kan man få adgang til den enkeltes
følelses- og oplevelsesmæssige sider af forældresamarbejdet, hvilket naturligvis er meget vigtigt for engagementsniveauet.

der er brug for begge blIkke
I det pædagogiske arbejde er der brug for begge blikke. der
er brug for de personlige og kropslige ”indefra” oplevelser
og erfaringer, som medarbejderne er eksponent for, og på
den anden side er der brug for de udefra-blikkes begreber,
kategoriseringer og definitioner på forældresamarbejdet i
almindelighed og i det konkrete forældresamarbejde i institutionen. alene ved at sammenholde disse to blikke, kan
vi komme tættere på et mere adækvat billede af forældresamarbejdets karakter.

nye metoder til det mangfoldige forældresamarbejde i daginstitutioner
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Hvordan er aktiviteten organiseret og hvad sker der?
Hvem deltager i aktiviteten og hvordan?
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Hvilken aktion satte du/I i gang og med hvilke formål?

•

Hvad gjorde du/I ?

•

Hvordan tror du at aktionen har betydning i forhold til forældresamarbejdet?

•

Hvilke overvejelser giver det anledning til?

•

Hvorledes tænker du/I det fortsatte arbejde?

læs mere om metoden i aktionslæring i dagtilbud bupl og uCC. 2009.
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Øvelser
•

Hvad tænker du / I fortællingen handler om?

•

Hvad undrer jer, og hvad overrasker
jer?

•

prøv at lægge forskellige perspektiver
på fortællingen fx hvordan ser det ud
fra barnets perspektiv, fra forældrenes
perspektiv og fra personalets perspektiv?

•

Hvilke spørgsmål rejser fortællingen i
forhold til jeres praksis?

•

Hvad viser fortællingen ikke? er der
noget, I kunne tænke jer at blive klogere på og hvordan?
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