Notat

Principper for det lokale forældresamarbejde i Hinnerup nord/øst områdets institutioner.
Det er vigtigt at værne om det lokale forældreengagement, så der er gode vilkår for samarbejdet mellem personalet og forældrene.
De overordnede principper er:
1.
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Der tilbydes forældresamtaler indenfor 3 mdr. af barnets opstart i institutionen. Ved
barnets start er det vigtigt at få afstemt forventninger I vuggestuerne tilbydes samtaler
på vej mod 3 år, og i børnehaverne på vej mod 4 år. Inden børnene starter i førskoletilbuddet afholdes der forældremøde og tilbydes evt. samtaler. Eventuelle efterfølgende
samtaler tilbydes efter behov.

2.

gæst i enhederne.
3.

Forældrene må aldrig bruges som erstatning for en personale.

4.

Forældrene opfordres til at komme, hvis de kan tilbyde specielle aktiviteter som, bamsehospital, danseundervisning, gymnastik/motorik, sy, træarbejde, plante blomster osv.

5.

Forældrene opfordres til at bidrage med praktiske hjælp til arbejdsdage, sommerfest,
julearrangementer, hvor det er konkrete opgaver som køkkenhjælp, legepladsreparationer osv.

6.

Forældrene må gerne låne institutionen til fællesspisning, overnatning, og andre arrangementer med børn.

7.
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Forældre må gerne komme og være i institutionen hos deres børn, men det er som

Forældrebestyrelsen har besluttet, at der i hver institution skal være et lokalt forældre-
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udvalg, som har et tæt samarbejde med den daglige leder.
7.a.
Forældreudvalget består af den daglige leder, en personale, et medlem fra forældrebestyrelsen, samt de forældre der har lyst til at deltage. Forældrebestyrelsen opfordrer til,
at mindst én forælder fra hver stue/gruppe i institutionen deltager i udvalget. Forældre
kan melde sig til at deltage i forældreudvalget løbende samt til forældremøder. Som
medlem forpligter man sig til at deltage i mindst et år og deltage aktivt i udvalgets arbejde.
7.b
Det er et uformelt lokalt udvalg, som har til formål at beslutte og planlægge lokale aktiviteter og arrangementer, eksempelvis sommerfest, halloween, arbejdsdage mv. Udvalget udarbejder en årsplan for arrangementerne og sørger for hjælp til gennemførelsen
af disse, fx ved ophængning af sedler, hvor forældre kan skrive sig på til at bidrage.
7.c.
Det tilstræbes, at der årligt afholdes to møder med deltagelse af institutionens personale repræsentanter. Her kan udvalget bringe emner op, der ønskes drøftet på personalemøde i institutionen. På samme måde kan personalet tage forskellige emner op, der
ønskes drøftet med forældrene. Udvalget kan ligeledes bringe emner op, der ønskes
drøftet på bestyrelsesmøde.
7.d.
Det tilstræbes at institutionen, ved større forandringer inddrager forældreudvalget i
planlægningen for at få forældrenes ønsker med.
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