Principper for forældresamarbejdet i Hinnerup Syd/Vest
Rammer for forældreindflydelse:
Bestyrelsen sammensættes efter valg, af to medlemmer fra hver enhed i området.
Bestyrelsens medlemmer repræsenterer hele forældregruppen/medarbejdergruppen.
Bestyrelsens medlemmer antager et helhedsperspektiv i behandlingen af de emner der tages op til
drøftelse og beslutning.
Bestyrelsens medlemmer forpligter sig til dialog med baglandet (den øvrige
forældregruppe/medarbejdergruppe)
Principperne for forældreindflydelse i Hinnerup Syd/Vest er:





Vi har gensidig respekt for hinandens perspektiver
Vi viser gensidig tillid
Vi er gensidigt forpligtede
Vi praktiserer åbenhed og lydhørhed.

Rammer for forældreinddragelse
Vi tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes retningslinjer for frivilligt arbejde i kommunens institutioner.
Der skelnes mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. I Hinnerup Syd/Vest vil der være tale om frivillige
indsatser.
Principper for forældreinddragelse:
Frivillig indsats er en mulighed, ikke en pligt.
Frivillige indsatser må ikke have karakter af vikararbejde.
Frivillige må ikke have opgaver, som indbefatter børnenes personlige hygiejne
Frivillige indsatser skal adskilles fra det professionelle arbejde med børnene.
Vigtige opmærksomhedspunkter:
Den frivillige har tavshedspligt efter straffeloven.
Den frivilliges egen forsikring skal dække evt. skader som forvoldes på enten den frivillige
selv, andre eller andet.

Eksempler på opgaver, som kan løses af frivillige:







Højtlæsning
Ekstra hånd til ture/udflugter/fødselsdage mm.
Rengøring af legetøj
Bagning
Særlige kompetencer, som bidrager til institutionens emnearbejder.
Eller andre gode ideer, som bidrager til børnenes udvikling og læring.

Rammer for lokalt forældresamarbejde
Bestyrelsen repræsenterer hele forældregruppen fra alle enheder. Rammerne for kontakt og
kommunikation mellem bestyrelse og den store forældregruppe fastlægges således:

Aktivitetsudvalgets opgaver:
1. At planlægge og udføre forældrearrangementer i enheden.
 Niveauet for antal, indhold og struktur for arrangementerne fastlægges
lokalt sammen med daglig leder.
2. Derudover fungerer aktivitetsudvalget som meddeler til bestyrelsen fra den øvrige
forældregruppe, som aktivitetsudvalgets medlemmer kommer i kontakt med ved
de planlagte arrangementer. Ad denne vej kan den øvrige forældregruppe formidle
emner til drøftelse og beslutning til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i aktivitetsudvalgets arrangementer, når bestyrelsen har behov for at
formidle emner og beslutninger fra bestyrelsen.

Kommunikation mellem bestyrelsen og den øvrige forældregruppe
Bestyrelsen kommunikerer sine beslutninger og drøftelser ud via dagsordener og referater fra
bestyrelsesmøder.
Dagsorden og referater formidles til alle forældre via Daycare.
Daycare er kommunikationsvejen mellem bestyrelse og forældregruppen.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i forældremøder, hvor bestyrelsen formidler arbejdspunkter og behov for
input fra den øvrige forældregruppe.
Daycare: Der oprettes et forældreforum for bestyrelsen, hvor den øvrige forældregruppe kan komme med
input.
Whiteboard-tavler i hver enhed, hvor ideer, tanker mv. kan formidles til og fra bestyrelsen.

