Denne folder er lavet af forældre i børnehaveforældrerådet til forældre med børn i Børnehaven
Mellergård.
Formålet er at få nedskrevet nogle af de forventninger og ideer der gennem årene er blevet kendetegnende
for det gode forældresamarbejde i DUS med Naturen.

Kommunikation – Samarbejde
Det er vigtigt at vi forældre er bevidste om, hvor betydningsfuldt vores samarbejde og
kommunikationsform er for vores børns hverdag. Det vi siger og det vi gør kopieres af vores børn og
afspejles i deres samvær med hinanden.
Hvordan kan vi være med til at fremme en positiv og anerkendende adfærd hos vores børn?








Ved selv, som forælder, at være positiv og anerkendende i vores adfærd
Sige godmorgen, når vi mødes i garderoben om morgenen.
Deltage i fælles arrangementer.
Vise interesse for de andre børn i børnehaven.
Ved konflikter mellem vores børn er det en god ide at tale med personalet for at få overblik over
konfliktens omfang. Hvis vi efterfølgende tager kontakt til hinanden er det vigtigt at være åben og
interesseret i den andens oplevelse af episoden.
Være opmærksom på, hvordan vi taler om konflikten, mens børnene hører det.

Legeaftaler
Selvom vores børn har leget en hel dag i børnehaven, vil de også gerne have legeaftaler hjemme. Det er en
god mulighed for at lege i en lille gruppe, at prøve at være på hjemmebane/udebane, få lov til at vise sit
værelse og sine ting frem samt at se hvordan andre familier har indrettet sig.
Det er en god ide at invitere til legeaftaler med børn som vores børn måske ikke leger så ofte med. Børnene
har på den måde mulighed for at udvide kredsen af legekammerater og vi kan hjælpe hinanden med at få
alle inddraget i fællesskabet. Børnehaven vil gerne være behjælpelig med at sætte navn på de børn, der kan
være potentielle legekammerater.
Forældrerådet har udarbejdet en telefonliste til brug ved f.eks. legeaftaler. Telefonlisten revideres årligt og
udleveres til alle børn. Derudover hænger der en kopi på opslagstavlen i børnehaven. Børnehaven må ikke
udlevere telefonnumre, så derfor er det vigtigt, at man får skrevet sig på listen, så der er mulighed for at få
lavet nogle legeaftaler.

Fødselsdage
Når vores børn har fødselsdag elsker de at blive fejret og det skal de også i børnehaven. Børnehavens
fejring af børnene er beskrevet i forældrepjecen.
Afholder man en privat fødselsdag har vi aftalt, at man ikke uddeler invitationer i børnehaven, men i stedet
afleverer dem privat. Man er ikke forpligtet til at invitere en hel årgang eller en hel drenge-/pigegruppe,
men vi anbefaler, at førskolebørnene bliver inviteret som hel gruppe eller drenge-/pigegruppe for at
fremme fællesskabsfølelsen og klassedannelsen. Børnehaven vil gerne være behjælpelig med at sætte
navne på de børn, der er samme årgang.

Kostpolitik
Børnehaven henstiller til at børnene har sund mad med, som beskrevet i børnehavens forældrepjece.
Børnene kigger meget på, hvad hinanden har med i madpakkerne og er opmærksomme på at der er forskel
på, hvad der er i de forskellige madpakker. Det er derfor vigtigt at vi er kritiske og vurdere, hvad vores børn
har brug for til at klare en hel dag i børnehaven.

Børnehaveforældrerådet
Rådet er et åbent og uformelt forum for dialog mellem hjem og børnehave rettet mod trivsel for alle
børnene i børnehaven. Rådet arbejder på i fællesskab at skabe ”Det gode børnehaveliv” for børnehavens
børn.
Rådet har ingen formelle beføjelser, disse ligger hos skolebestyrelsen, dog er børnehaveforældrerådet et
vigtigt bindeled fra skolebestyrelsen til de øvrige forældre i børnehaven og omvendt.
Børnehaveforældrerådet vil på møderne blive orienteret om dagligdagen og aktiviteter i børnehaven og kan
derudover eksempelvis blive inddraget i drøftelser og konkrete opgaver i.f.t.:






Konkrete forhold i hverdagen i børnehaven som sparringspartnere i forhold til personalet
Fotografering
Telefonlister
Arrangementer og arbejdsdage i børnehaven
Udtalelser til skolebestyrelsen i.f.t. konkrete spørgsmål og afgivelse af eventuelle høringssvar

Der er valg til rådet hvert år i.f.m. høstfesten.
Der vælges 5 forældre inklusive en suppleant. Der deltager en eller to fra personalet på møderne samt en
ledelsesrepræsentant.
Der afholdes 4 møder af 2 timer i løbet af et skoleår.
Kontaktoplysninger på det siddende børnehaveforældreråd; navn, adresse, tlf.nr. og mail kan findes på
børnehavens opslags tavle.

