Samarbejde på tværs af faggrupper i kommunen.
Vi har i ”Tværsgruppen” som består af ledere af dagplejen, daginstitutioner og skoler i
Brande udarbejdet nedenstående beskrivelse, der fortæller, hvad i som forældre kan
bidrage med i vores kommende samarbejde.
Når jeres barn møder i dagpleje, daginstitution eller skole i brande distriktet, er vores
forventninger til jer, at:
 I orienterer jer om det pasningstilbud eller den skole, der nu skal være en del af jeres
og jeres barns hverdag. Dette kan i gøre ved at holde jer orienteret på institutionens
eller skolens hjemmeside og i et evt. skriftligt materiale.
 I går aktivt ind i samarbejdet med dagplejen, daginstitutionen eller skolen, idet vi alle
bidrager til barnets udvikling.
Når de praktiske ting omkring jeres barn er i orden, har barnet overskud og energi til
at lære og bidrage til fællesskabet.
Det betyder at:
 I hjælper jeres barn til hver dag at medbringe de ting, der er nødvendige for at barnet
kan deltage i det, der er planlagt.
 Barnet møder udhvilet og klar til dagen.
 Barnet har spist morgenmad, såfremt det ikke er et tilbud, der hvor barnet møder.
 Barnet medbringer mad, så energiniveauet kan bevares hele dagen.
 Når i vurderer, at jeres barn selv magter at overtage praktiske hverdagsting, skal i
gøre det meget tydeligt for barnet, hvad det har ansvaret for.
Tryghed og trivsel
 Jeres barn er en del af en gruppe, stor som lille. Gruppens trivsel afhænger af det
enkelte barns påvirkning af fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at I altid omtaler de
øvrige børn med respekt.
 For at alle børn kan trives i fællesskabet, er det af stor betydning, at i er åbne overfor
den forskellighed, I møder i børnegruppen.
 Det er ligeledes af stor betydning, at i aktivt deltager i at fremme gruppens trivsel.
 For at barnet kan føle sig tryg ved de voksne, er det vigtigt, at i omtaler alle voksne
respektfuld.
 Kan forvente at blive kontaktet hvis barnet kommer til skade eller vi oplever
mistrivsel. Ligeledes vil vi gerne, at I kontakter os, hvis I synes, der er noget der er
vigtigt vedr. jeres barn.
 Henvend jer til os, hvis der er noget I undrer jer over. For ”Kun det vi ved, kan vi gøre
noget ved”
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