
SAMARBEJDE MELLEM HJEM OG BØRNEHAVE 

Et godt samarbejde mellem børnehave og hjem er med til at skabe de bedste 

betingelser for børnenes hverdag og udvikling. 

Det er Naturbørnehavens mål, at have et godt samarbejde med forældrene 

gennem løbende dialog. 

Samarbejdet skal bygge på tillid, åbenhed, og gensidig respekt. Herved skaber 

vi en fælles forståelse for dagligdagen i Naturbørnehaven. 

Det betyder, at vi vil være åbne og positive i vores kommunikation. Vi opfatter 

det samtidigt som et fælles ansvar, at samarbejdet fungerer. 

AT STARTE I NATURBØRNEHAVEN – HVAD FORVENTER VI AF FORÆLDRENE? 

Det hjælper med til at få en god start i børnehaven, at I har forberedt barnet 

hjemmefra på alt det nye, der skal ske. Det er vigtigt, at barnet har en 

oplevelse af, at det bliver spændende at komme i børnehave og få nye 

legekammerater. Barnet fornemmer, hvordan I har det med den nye situation. 

At I er positivt indstillet, er et signal til barnet om, at her er godt at være. 

Det betyder meget for Jeres barn, at I deltageri indkøringsperioden. Det er 

forskellig fra barn til barn om det tager en, to eller flere dage. 

AT BLIVE AFLEVERET OG SIGE FARVEL 

Det at tage afsked kan være vanskeligt, også selv om I har prøvet det før. 

Ritualer som at vinke fra vinduet, kan være til hjælp, men de skal ikke tage for 

lang tid. Det er vigtigt, at det ikke er børnene, der styrer forløbet, men først og 

fremmest os voksne i samarbejde med hinanden. Det er bedst, at I giver 

barnet til os, når I skal gå. Når I gør det, signalerer I: “Jeg tager ansvar for 

det, der sker nu, og jeg ved, at der bliver passet godt på dig”. I skal selv være 

indstillet på at tage afsked med jeres barn. Ellers kan barnet ikke blot mærke 

sin egen fortvivelse over adskillelsen, men også fornemme jeres bekymring. 

Når I forlader barnet, skal I huske at sige farvel og sikre jer, at barnet ser, at I 

går. På den måde bliver barnet bevidst om, at I overlader pasningen til os. Hvis 

barnet oplever, at I pludselig er væk, bliver det utryg. 



Hvis ikke I synes, at overgangen går som den skal, er det vigtigt at få snakket 

med os, så vi sammen kan prøve at løse problemet. Vi vil støtte jer mest 

muligt, og I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. 

AT SKULLE HJEM 

Alle håber på et glædeligt gensyn, og som oftest går det fint, men ikke altid. 

Børnene kan være usikre på, hvem der nu bestemmer og hvilke regler, der 

gælder. Er det børnehavens eller mor og fars? Børnene kan være på tværs og 

prøve grænser af for at finde ud af, hvem der tager ansvaret. 

Det er vigtigt, at I udviser interesse for, hvordan jeres barns dag er gået. Det 

har måske ventet på Jer og måske også savnet Jer. 

Når vi snakker sammen om barnet, og det er tilskuer og lytter med, skal vi 

passe på, for det kan føle sig krænket og udleveret. Det er godt at inddrage 

barnet i snakken, hvis det er muligt. 

Det er nødvendigt, at I bestemmer, hvornår børnene skal hjem, og hvordan I 

kommer ud af døren. Nogle børn har svært ved at indstille sig på de forskellige 

skift og trækker f.eks. tiden ud. De har behov for at finde ud af, hvem der 

bestemmer. Jeres tilkendegivelse af, hvad der nu skal ske, kan hjælpe til, at 

det ikke bliver usikkert og forvirret. 

Mange børn er optaget af de aftaler, der bliver lavet, og forholder sig til dem. 

Vi forventer derfor, at de tider, der er aftalt for afhentning, overholdes. 

Det er meget vigtigt, at I altid siger farvel til en af os voksne, så vi ved, at 

barnet er hentet. 

Barnet kan være træt efter at have været aktiv en hel dag med mange sociale 

kontakter. Mange børn har, når de kommer hjem, et behov for at være lidt 

alene med sig selv, altså at komme hjem til fred og ro. 

VIGTIGE INFORMATIONER 



Vi vil gerne have, at I fortæller, hvis der er nogle særlige ting, vi skal vide om 

jeres barn, f.eks. hvis der er særlige begivenheder i familien, der præger 

barnet. Så kan vi bedre tage de nødvendige hensyn. 

BØRNEHAVENS OG FORÆLDRENES FORSKELLIGE VIRKELIGHED 

Vi har ansvaret for 26 børn. Vi skal have øje for det enkelte barns trivsel og 

udvikling og for hele gruppens sociale liv. Vi skal styrke børnenes oplevelse af 

fællesskab, sørge for at de lærer at behandle hinanden godt, og at alle trives. 

Vi forventer, at I kan se Jeres barn som medlem af en gruppe samt acceptere, 

at andre børn har samme krav på omsorg, som jeres eget barn har. Børnene er 

i et fællesskab, hvor de skal gøre noget fælles og lære, at man af og til må 

vente på noget, man gerne vil. 

Vi glæder os til et godt samarbejde omkring børnene, så kan vi sammen skabe 

de bedst mulige rammer for dem. 

SMITSOMME SYGDOMME HOS BØRN OG UNGE 

Børn med smitsomme sygdom eller feber må ikke komme i børnehuset. Barnet 

må komme igen, når det kan følge dage i børnehuset. Hvis jeres barn bliver 

syg i løbet af dagen kontakter vi jer. Det er derfor vigtigt, at vi altid kan 

komme i kontakt til jer. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt barnet kan komme i 

institutionen efter sygeforløb, kan I læse i Sundhedsstyrelsens vejledning om 

“Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Det er denne vejledning vi 

benytter os af i børnehaverne. Vejledningen kan læses her:  

• Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos 
børn og unge” 

•

http://www.molsskolen.dk/wp-content/uploads/2017/01/Smitsomme-sygdomme-vejledning-fra-sundhedsstyrelsen.pdf
http://www.molsskolen.dk/wp-content/uploads/2017/01/Smitsomme-sygdomme-vejledning-fra-sundhedsstyrelsen.pdf

