
Inspirasjon  
Motivasjon  

Engasjement 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Egenpresentasjon.Dagens foredrag – lengde og innhold.Skal handle om gode relasjoner med og rundt barnet.Starter med barnehagens/skolens evne til å inspirere, foreldrenes engasjement og felles motivasjon for å skape en barnehage/skole til barnets beste.



Vi har et felles mål! 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samarbeid mellom hjem og barnehage og hjem og skole er hjemlet i lovverk og forskrifter. Kjersti: I opplæringsloven og i læreplanens generelle del og i prinsipper for opplæringen. Lou: Samarbeidet er også hjemlet i barnehageloven (§§1, 2 og 4) og beskrevet i Rammeplan for barnehager. Foreldre har hovedansvaret for oppdragelse og utdannelse. I bhgen er det helt nødvendig for barnets opplevelse av trygghet og forutsigbarhet, at foreldrene og de ansatte tilstreber en god dialog. Dette ansvaret delegerer vi til bhg/skole – da må vi samarbeide. Når det gjelder skole sier Utdanningsdirektoratet at hjem-skole-samarbeidet er en av fire grunnpilarer for et godt læringsmiljø, (ved siden av Klasseledelse, elevrelasjoner, organsisasjon og ledelse)  



Viktige faktorer  

• Overgang hjem-barnehage 
• Overgang barnehage - skole 
• Overgang barneskole – ungdomsskole 
• Overgang ungdomsskole – vgs 

 
• Tidlig innsats 
• Frafall ”starter i barnehagen” 
• Psykisk helse starter i barnehagen 

 
• SFO må være ”en del av skolen” 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lou: Overgang hjem-bhg: Det første møtet med barnehagen legger grunnlaget for både barnets og foreldrenes trivsel. Tidlig innstas – grunnleggende avgjørende for det enkelte barns utvikling og vekst.Gode barnehager er i seg selv forebyggende og god investering i forhold til tidlig innstas, både ift språk, sosialt, mobbing, fysisk, vennskap med mer.”Bedre å bygge barn enn å reparere voksne”Undersøkelser viser at unge som faller ut av vdg skole, forteller om en vanskelig skoletid og mobbing, hvor mobbingen begynte i barnehagen.



Forskning sier: 

• Godt samarbeid 
• Positiv innstilling 
• Engasjement 
• Klart språk 
• Gjensidig tillit 
• Vis interesse 
• Barnets beste 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lou/i barnehagesammenheng:Barnets beste”: b. må oppl at de voksne i deres liv kommuniserer og samarbeider godt, gir trygget og god grobunn for utvikling og vekstDesto bedre forhold, dvs. gjensidig varme og komm. mlm f. og pers., jo bedre trivsel og fung. for b. i bhgen. (Clarke-Steward og Allhusen, 2005)Forskning viser at de ansatte tar mest kontakt med barn/foreldre som ligner på oss selv. Barn som har en sosiokulturell bakgrunn som likner personalets, får større muligheter for medvirkning og læring (Palludan 2006).I skolesammenheng er det Thomas Nordahl (i Norge) som kanskje har mest forskning på hjem-skole-samarbeidet. Der hvor foreldrene engasjerer seg, har et godt forhold til skolen og ikke minst til de andre foreldrene – der gjør barna det bedre faglig, de trives mindre og det er mindre mobbing! 



Er du engasjert, gjør barnet 
ditt det bedre på skolen! 
(Oppgave: Finn X) 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempel KjerstiEksempel Lou: viktig for barnehageforeldre – info om hverdagen fordi:Et viktig utgangspunkt for samtale med barnetBarnet opplever en større sammenheng mellom hjem og barnehage – gir både økt forutsigbarhet og trygghetStimulerer barnets språklige og kognitive evneBarnehagen har barnet i sentrum - Foreldrene er nøkkelen for å komme i posisjon med barnet: ”Hvis jeg ikke har god kontakt med foreldrene kan jeg glemme å komme i posisjon til barnet”Når foreldrene trives og føler seg trygge, trives barna. Trygge barn lærer mer og bedre og er mer kreative.



Dialog – omsorg - inkludering  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lou: Hva kjennetegner dialogen? Utvekslende samtale hvor partene i en vekselvirkning lytter aktivt og åpent formidler sitt budskap, viktig grunnlag for å oppnå det gode samarbeidet. Må ha en god dialog med bhg og skole. Må ha en god dialog med barnet – Alle skal føle at de blir sett og hørt som den de er! Hva er viktigst for de yngste i barnehagen? Hva må til for å få trygg tilknytning og god relasjon med barnet? nær, regelmessig og intensiv kontakt sensitivitet = handler om å oppfatte b’s behov og signaler og justere sin respons slik at den blir den rette for b (tone seg inn mot B.) For eksempel: B er sutrete, hvordan reagerer den voksne? hengivenhet, innlevelse, lydhørhet, engasjement tid og kontinuitet den voksne må by på seg selv – være følelsesmessig tilgjengelig/påkoblet



Bygg opp under barnets 
nysgjerrighet og forskertrang 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lou:Små barn har behov for tid og frihet til å utforske og undersøke, men vi skal være der for å bekrefte og anerkjenne.Ha b. i sentrum - foreldrene er nøkkelen for å komme i posisjon med b.: ”Hvis jeg ikke har god kontakt med f. kan jeg glemme å komme i posisjon til og hjelpe b.”Små barn forteller ikke så lett fra egen hverdag. Dersom foreldrene får god og relevant informasjon om bhgdagen – et godt utgangspunkt for videre samtale med barnet.Vær engasjert! Spør dem hvordan dagen har vært! Spør hva de har lært. Spør om det er noe de lurer på. Eksempel Kjersti – matte (ref. Nordahl)
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foreldre er rollefigurer – barn ser opp til foreldrene – de lytter til foreldrene – og det er i hjemmet grunnlaget legges for samhandling med andre. Hvordan tar bhgen/skolen i mot foreldrene? Hvordan tar de i mot alle foreldrene?Åpenhet og tillit – skaper økt trygghet hos foreldrene – OG barna.Kan være nyttig å få avklart med bhgen/skolen – hvor ligger terskelen for hva vi kan snakke om? Etterspørre? Er det lov til å stille kritiske spørsmål?”Den trygge våger å være usikker”.
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Forventninger 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Det er helt nødvendig å avklare forventninger til hverandre. Standard for samarbeid kan være en god ide. Vi foreldre må også være inkluderende. Vi må ”snakke frem” skolen og barnehagen og gjøre tillitsvervene attraktive! – dette må vi gjøre i samarbeid med bhg og skole. Ansatte i bhg og skole er den profesjonelle part. De møter alle typer foreldre  og må møte alle med samme respekt og tillit! Lou:AVKLARE FORVENTNINGER IFHT:1) Å ha felles forståelse og en felles referanseramme for hva barnehagen skal være er helt nødvendig.Hva skal barnehagen være? For barna, foreldrene og ansatte?Hva er hhv foreldrenes og personalets rolle i fht barnet?Hvordan samarbeid for at barna skal få et best mulig tilbud?2) Hvordan ha det sammen/hvordan møte hverandre:Hva forventer foreldrene? Hva forventer personalet?For eksempel: hva er det lov til å stille spørsmål om? Snakke om? Stille kritiske spørsmål? Hvordan kan jeg regne med å bli møtt? Viktigheten av å framsnakke hverandre.Avklaring av forventninger forebygger misforståelser og konflikter – fremmer dialogen og styrker den gjensidige forståelsen/respekten.Rådsorgan:Hvordan de kan på- og medvirke innad i bhg og skol. For eksempel: hva slags rådsorgan finnes det for foreldrene? Hva slags arbeids- og ansvarsoppgaver ligger det til disse? For eksempel: I bhgloven står det at SU skal være et ” rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ”, hva betyr dette? Viktig å definere sammen og legge felles føringer.Skal være noe langt mer enn kakebaking og å arrangere juletrefest.



Engasjement = tillit 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foreldremøter! For hvem? Innhold? De gode møteplassene er trygge og forutsigbare. Det tas opp temaer som foreldre er opptatte av. De gode møtene fremmer engasjement, begeistring og motivasjon. Hvordan kan vi inkludere alle? Hva med de som ”aldri” kommer? Det kan være mange grunner til det. (Ref. Nordahls forskning). Hvorfor er de to foreldrerepresentanten til høyre så entusiastiske? 



Sammen om barnet 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lou: Logoen til Manifest mot mobbing! Symboliserer ”ringen” rundt barnet – og hvor viktige vi voksne er for å skape trygghet og trivsel rundt dem. De voksnes ansvar å fremme vennskap og inkludering/forebygge mobbing.De som jobber med b. kan få stor betydning for enkeltb. En god rel. er den beste beskyttelsesfakt et b. kan få, gjør en liten rygg sterk til å tåle motgang senere i livet.Når vi voksne snakker sammen/har god kjennskap til hverandre - lettere å ta kontakt både på godt og vondt. Hvis jeg som mor kjenner foreldregruppen godt og kjenner barna, kan jeg lettere oppdage barn som ”faller utenfor” eller jeg kan bidra hvis jeg ser at mor eller far i perioder sliter (ref bilde tidligere). Forskning sier at der foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn bidrar til økt trivsel og bedre samarbeid. Hva er de fleste foreldres største frykt? (At barnet ikke blir sett/forstått.) Kan dette være et tema på et foreldremøte? Og, kan vi diskutere og sammen enes om hvordan se og møte alle, og fremme vennskap mellom barna/elevene? I så fall; hva kan bhgen/skolen gjøre – hva kan foreldrene gjøre?FUBs f-undersøkelse høsten 2014: Hva er det viktigste for foreldrtene ibhgen? Trygghet og omsorg fra de voksneLeke med andre barn og bli inkludertHar det morsomt - trives



Alt skal læres! 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hele barnet skal utvikles, de skal lære alt:Empati – inkludering – de skal se andre og bli sett selv – de skal takle motgang og medgang og de skal mestre! Skole og barnehage skal tirre barns nysgjerrighet og hjemmet må følge dette opp. Vi foreldre er barnas første lærer – vår kunnskap om egne barn er viktige for personalet. Lou: ”Den blinde flekk”: Viktig at bhgen/skolen vet noe om b’s hjemmearena og at f. er kjent med hvordan b. har det i  bhegn. Hvem er b. hjemme/i bhgen? Hvilken rolle har det hjemme/i bhgen? Hvem og hva liker det å leke med? Bhgen vektlegger trygg tilknytning og voksen-barn relasjonen.  Eksempel fra Kjersti – (Ola) 



Vi er foreldre…. 

• KK 
• FAU 
• SU  
• SMU 
• KD 
• Udir 
• DS 
• VFS 
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