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Artikel: Mødet med den nye familie 
 
 
Skrevet af Birgitte Laursen, adjunkt, VIA UC 
Dato: 11.05.2017 
 
Et fælles fundament 
Der ligger en vigtig opgave i at få skabt et fælles fundament for samarbejdet mellem nyankomne 
forældre og dagplejere, pædagoger og lærere i barnets dagtilbud eller skole. Fundamentet skal 
bygge på fælles tillid til og forståelse af, hvordan samarbejdet kan foregå i såvel den første tid som 
helt generelt.  
 
Forældresamarbejde bygger på en forståelse af, at sammenhæng og samarbejde mellem barnets 
hjem og dagtilbuddet eller skolen øger både tryghed, trivsel og læring for barnet, når det skal 
mobilisere ressourcer til at lære og indgå i relationelle fællesskaber med nye børn og voksne.  
Fælles forståelse og sammenhæng mellem dagtilbud, skole og hjem kan løbende udvikles ved 
hjælp af kollektive erfaringer og fælles oplevelser, som både vil styrke samarbejdsrelationen og 
ikke mindst styrke den pædagogiske praksis i barnets hverdag i dagtilbud og skole. 
 
Relationen med forældre 
Relationen mellem de professionelle og forældrene har stor betydning for samarbejdet mellem 
parterne og ligeledes for barnet og dets individuelle udvikling. Der må derfor arbejdes på at 
etablere samarbejdsrelationer og -kulturer, som gennemgående er kendetegnet af åbenhed, 
gennemsigtighed og overskuelighed.  

"Det er den professionelle, som har ansvaret for at skabe rammerne for 
samarbejdet, og som skal sørge for, at forældrene inddrages kontinuerligt” 

(Kjær, 2010: 204)  

I samarbejdsprocessen skal de professionelle og forældrene arbejde sammen mod at nå et fælles 
mål, som handler om at etablere de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring. I 
denne samarbejdsrelation er det en fælles opgave løbende at have en dialog om etablere 
foreløbige aftaler om, hvordan barnets hverdagsliv kan se ud, hvilke tiltag der kan støtte barnet i 
hverdagen, samt hvordan ansvaret for dette bliver fordelt mellem forældre og professionelle.  
 
De professionelle kan fremme samarbejdsrelationen ved kontinuerligt at åbne for og invitere til 
dialog, anerkende forældrenes viden, erfaringer og kompetencer samt at inddrage disse i barnets 
hverdag i institutionen.  
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Målet bliver at ”etablere et samarbejde som ikke usynliggør eller ser bort fra forskelligheder og 
uenigheder … [men] at der skabes myndighed omkring alle parter i samarbejdet”. (Bjørg Kjær, 
2010:157) 
 
Find øvelser og inspiration under temaet Refleksiv praksis  
 
Familiens forudsætninger 
Forud for det første møde med familien er det nødvendigt, at dagplejer, pædagog eller lærer så 
vidt muligt forholder sig til familiens situation og deltagelsesforudsætninger. På hvilket grundlag er 
familien ankommet til landet? Hvilken form for status er der for familiens ophold?  
 
Læs: Forskellige grupper af nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier  
 
Hvem udgør barnets familie og nærmeste omsorgspersoner? I den sammenhæng er det 
nødvendigt at finde ud af om begge eller kun én forældre er ankommet, om barnet bor med 
søskende eller med andre familiemedlemmer eller venner eller om det måske er ankommet alene 
og derfor har en værge eller bisidder med til samtaler med skolen. Faktuel viden om familien, dens 
sammensætning og eventuelle netværk bidrager til en forståelse af de forudsætninger og 
ressourcer, barnet og familien aktuelt møder dagtilbuddet eller skolen med. 
 
Ligeledes skal det forinden det første møde undersøges, hvorvidt familien har brug for en tolk 
og/eller en bisidder ved samtalen.  
 
Læs gode råd om tolkning her: http://tolkeservice.flygtning.dk/ydelser/gode-raad 
 
Læs også Slagelse Kommunes: Tips og tricks til brug af tolk - i forældresamarbejde: 
https://nordbycentret.slagelse.dk/media/7150550/Tips-og-tricks-til-fagfolk-om-brug-af-tolk.pdf 
 
Hvis der skal en tolk og/eller en bisidder med til det første møde, må den professionelle gøre sig 
overvejelser om, hvordan tolk/bisidder skal informeres om mødets formål og plan for 
gennemførelse, samt hvad tolken skal informeres om ift. familiens situation og forudsætninger 
forud for mødet. Dette for at sikre, at tolk/bisidder kan agere ud fra familiens forudsætninger.  
 
Forberedelse af det første møde 
Det er afgørende for det første møde, at man som dagplejer, pædagog eller lærer gør sig varierede 
og detaljerede overvejelser om de praktiske og fysiske rammer for mødet. Ud fra disse 
overvejelser kan den professionelle vurdere, hvordan mødet skal struktureres, så det giver bedst 
mening for forældrene.  
 
Overvejelserne kunne omhandle:  

http://tolkeservice.flygtning.dk/ydelser/gode-raad
https://nordbycentret.slagelse.dk/media/7150550/Tips-og-tricks-til-fagfolk-om-brug-af-tolk.pdf
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 Hvor skal mødet foregå?  
Det kan være nyttigt at overveje, hvilke fysiske rammer den nye familie modtages i. Måske 
giver det mest mening at mødes i dagtilbuddet/skolen eller måske vil det være bedre at 
komme på besøg hos familien? Hvis der er flere nyankomne familier i området kan det 
måske være en overvejelse værd om familierne kan møde hinanden. Her skal det på 
baggrund af indsigt i familiens forudsætninger nøje vurderes, om det ville være gunstigt 
med en individuel modtagelse af hver familie eller måske en fælles modtagelse af flere 
familier. 

 Hvordan skal den nye familie tages imod?  
Den professionelle kan eksempelvis overveje, om familien skal tages imod ved 
hoveddøren, om familien skal vises rundt ved første møde, om der skal være forplejning til 
mødet, dug på bordet, tændte stearinlys etc. Disse overvejelser skal foretages med 
baggrund i familiens forudsætninger som beskrevet i afsnittet ovenfor. 

 
Relationen skal prioriteres 
En tryg og tillidsfuld relation mellem forældre og medarbejdere er det bedste udgangspunkt for 
det kommende samarbejde, så det er en god investering at bruge det første møde på at etablere 
en god relation, snarere end at bombardere familien med en masse informationer. Et af de 
primære formål med det første møde er derfor at dagplejer, pædagog eller lærer opnår et 
grundlæggende kendskab til forældrene og familien samt sikrer, at barnet og forældrene opnår 
kendskab til den professionelle og til dagtilbuddet/skolen. Relationen er vigtigst i opstarten – alt 
andet er sekundært.   
 
Prøv redskabet: Inspiration til eksplorativ dialog i modtagelsesfasen  
 
Dosering af informationer 
Eftersom alt ikke kan nås på ét og samme møde, er det vigtigt, at den professionelle nøje 
overvejer, hvilke informationer der er umiddelbart nødvendige, aktuelle og meningsfulde for 
forældrene, og hvilke der evt. kan vente til næste møde. Ligeledes er det væsentligt at overveje, 
hvordan disse informationer kan kommunikeres. Det kan fx omhandle hvilke effekter, barnet skal 
medbringe i eksempelvis sit dagtilbud; fx hjemmesko og andet fodtøj, sut, tøj til leg udendørs, tøj 
til at sove i, ekstra tøj, madpakke osv. I kommunikationen om disse effekter kan der gøres brug af 
billeder, så forældrene har mulighed for at orientere sig.  
 
Her kan du finde Varde kommunes dialogkort, der bruges i samarbejdet med nyankomne 
forældre: http://intranet.vardekommune.dk/direktion,-forvaltninger-og-institutioner/boern,-
laering-og-job/boern-og-laering/dagtilbud/viden-og-inspiration/vidensportal-tosprogede-boern-i-
dagtilbud/dialogkort.aspx 
 

http://intranet.vardekommune.dk/direktion,-forvaltninger-og-institutioner/boern,-laering-og-job/boern-og-laering/dagtilbud/viden-og-inspiration/vidensportal-tosprogede-boern-i-dagtilbud/dialogkort.aspx
http://intranet.vardekommune.dk/direktion,-forvaltninger-og-institutioner/boern,-laering-og-job/boern-og-laering/dagtilbud/viden-og-inspiration/vidensportal-tosprogede-boern-i-dagtilbud/dialogkort.aspx
http://intranet.vardekommune.dk/direktion,-forvaltninger-og-institutioner/boern,-laering-og-job/boern-og-laering/dagtilbud/viden-og-inspiration/vidensportal-tosprogede-boern-i-dagtilbud/dialogkort.aspx
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Derimod vil det ikke være hensigtsmæssigt at informere om fx institutionens lukkedage i løbet af 
året. Disse informationer gemmes til et senere og mere meningsfuldt tidspunkt. Senere kan 
forældrene præsenteres for, hvordan året er organiseret på institutionen, og hvad denne 
organisering betyder for deres barns trivsel, udvikling og læring.  
 
Alternativ kommunikation 
For nyankomne forældre, der ikke taler dansk, må de professionelle gøre brug af forskellige andre 
måder at kommunikere på. Dette gælder dels brugen af tolk på møder og arrangementer og dels i 
den daglige kommunikation, hvor der ikke er tolk til rådighed med mindre der blandt de 
professionelle er flersprogede medarbejdere, hvis sproglige ressourcer kan spille en væsentlig 
rolle. Ellers kan Google Translate og APP’en Say Hi (der både oversætter skrift og tale) med fordel 
benyttes til de basale udvekslinger. Det er dog vigtigt fortsat at prioritere brugen af tolk, da dette 
giver forældre og medarbejdere mulighed for at kommunikere nuanceret om barnets trivsel, 
udvikling og læring og derfor er telefontolkning også en mulighed i dagligdagen, hvis der opstår 
vigtige behov for at kunne kommunikere drøfte situationer eller uklarheder.            
 
For at synliggøre hverdagen i institutionen og tydeliggøre de informationer, der vurderes som 
nødvendige i opstarten af samarbejdet, kan der fx gøres brug af små filmklip på iPad eller telefon. 
Også billeder der visualiserer barnets hverdagsliv i dagtilbud eller skole i forbindelse med et 
måltid, børns leg, situationer fra klasseværelset, udendørs aktiviteter m.m., kan hjælpe forældrene 
med at orientere sig på anden vis end ved mundtlig eller skriftlig information. 
 
Disse objekter fungerer som et fælles tredje og et medie, som kontinuerligt inviterer både 
forældre, barn og dagplejer/pædagog og lærer til samtale om barnets hverdag og oplevelser i 
institutionen. Samtalen mellem forældre og professionel kan således tage udgangspunkt i fx 
Barnets Bog eller i billeder fra dagen, der kan vises på en skærm i garderoben eller lignende. At se 
billeder af sit eget barn i en tryg voksenfavn eller koncentreret med byggeklodser eller grinende 
sammen med andre børn på legepladsen giver tryghed for en nyankommen forældre og giver 
nemmere anledning til dialog og såvel barnet som dagtilbuddet/skolen.    
 
Prøv redskabet: Barnets bog   
Læs casen: Barnets bog i dagtilbuddet  
 
Ved hjælp af disse samtaler kan pædagog og forældre gradvist få udbygget deres kendskab til 
hinanden, og til hvordan de i fællesskab kan støtte barnet.   
 
Opsamling af pointer og aftaler 
Den er vigtigt med rigelig tid til spørgsmål og undringspunkter fra forældrene samt at den 
professionelle er bevidst om, at hvad der for hende/ham er en selvfølgelig del af en dansk 
daginstitutionskultur, kan virke ganske fremmed og ikke-selvfølgeligt for nyankomne forældre 
med andre kulturelle baggrunde.  
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Undervejs på mødet har den professionelle ansvaret for at notere pointer og aftaler. Disse skal 
formidles til forældrene til slut i mødet med henblik på, at fastholde og skabe overblik over 
mødets indhold og aftaler. Der kan fx udarbejdes et fælles arbejdspapir i form af en logbog, der 
kan indgå i det fremadrettede samarbejde.  
 
Logbogen følger møderne, så det bliver muligt at følge processen i samarbejdet.  Det er et 
arbejdspapir, som begge parter har ligelig indflydelse på, og det er den professionelles opgave at 
sørge for, at forældrenes perspektiver inddrages og synliggøres i størst muligt omfang. Logbogen 
er samarbejdsrelationens ekstra hukommelse og giver mulighed for at gøre status fremadrettet. 
Logbogen kan fungere som en opsamling af de dialoger, forældre og pædagog har haft og har til 
hensigt at fremhæve de skridt, der er blevet taget i samarbejdsrelationen.  
 
Forældrene har mulighed for, i den mellemliggende periode indtil næste møde, at reflektere over 
samtalens udbytte og stille spørgsmål på kommende møde. Inden forældrene forlader mødet, bør 
der laves en fælles aftale om, hvornår der skal afholdes et nyt møde, og hvilke temaer dette møde 
skal indeholde.  
 
Samarbejde i hverdagen  
Det er afgørende, at dagplejer, pædagog og lærer tager ansvaret på sig ift. at invitere til dialog 
med forældrene og til kontinuerligt at kommunikere om barnets hverdag mellem de etablerede 
møder. Den professionelle må forholde sig åbent, så forældrene får en oplevelse af, at det er 
muligt at komme i snak med dagplejer, pædagog eller lærer i hverdagen, hvis der er behov for det. 
Der kan være en del ting i det daglige, som nyankomne forældre af gode grunde ikke har 
erfaringer med, og der er det den professionelles opgave at forholde sig åben, nysgerrig og 
inviterende.  
 
Forældrefællesskab 
For nyankomne familier er der mange spørgsmål, der trænger sig på, når de ankommer, skal bo og 
trives i et fremmed samfund. Det er ikke altid at den professionelle har tid til at læse breve fra 
kommunen eller hjælpe med at udfylde dokumenter eller besvare alle spørgsmål om kultur, sprog, 
systemdanmark eller lokalområdet. Det er heller ikke sikkert at det er den professionelle som vil 
være den bedste til at hjælpe.    
 
Det kan være en rigtig god ide, at etablere frivillige forældrefællesskaber forud for de nye familiers 
ankomst. Som medlem i disse frivillige forældrefællesskaber forpligter kontaktforældrene sig til at 
hjælpe og yde støtte til den nyankomne familie ift. spørgsmål der fx vedrører hverdagen, 
dagtilbuddet, skolen, lokalområdet, fritidsaktiviteter mv. Det kan også være, at nogle frivillige 
forældre har tid og mulighed for at yde hjælp til fx at udfylde dokumenter, være bisidder ved 
møde med sagsbehandler, kontakt til forskellige myndigheder m.m. men det vil heller ikke være 
alle. Derfor er det en god idé fra organisatorisk side, at opsætte tydelige rammer for 
forældrefællesskaberne. Fx:  
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 Venskabsfamilier 
Ligeledes kan disse forældrefællesskaber etablere venskabsfamilier, som påtager sig at vise 
de nyankomne familier til rette i lokalområdet, præsentere fritidsliv og –aktiviteter for 
familierne samt etablere kontakter til andre familier med henblik på at skabe et netværk, 
som kan støtte op om familien. 
 

 Legegrupper 
Nyankomne forældre kan have brug for en hjælpende hånd med henblik på, at deres barn 
får etableret relationer til andre børn, når de holder weekend og ikke er i institution eller 
skole. Gennem forældrefællesskabet kan det være en mulighed at etablere legegrupper 
børnene imellem og lave aftaler for, hvornår legegrupperne skal være sammen, og hvor 
samværet skal foregå. De nyankomne forældre får hjælp og støtte til at etablere relationer 
til andre børn og forældre, og dette samvær har mulighed for at familien større tryghed og 
gennemskuelighed samt styrke deres ressourcer 
 

Når først der er opbygget gode relationer mellem de nyankomne forældre og ”gamle” forældre, vil 
de selv afklare graden af støtte og hjælp og så vil relationen over tid kunne udvikle sig til et reelt 
venskab.      

 
 
 

Læs mere: 
Om forskellige former for asyl-status:  
www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asyl.htm  
Om forskellige former for modtagelsesindsatser her:  
www.dengodemodtagelse.dk 
Dansk Flygtningehjælp: Gode råd om tolkning: 
http://tolkeservice.flygtning.dk/ydelser/gode-raad 
Tips og tricks til brug af tolk - i forældresamarbejdet (Nordbycentret, Slagelse Kommune):  
https://nordbycentret.slagelse.dk/media/7150550/Tips-og-tricks-til-fagfolk-om-brug-af-
tolk.pdf 
Varde kommunes dialogkort til brug i forældresamarbejdet: 
http://intranet.vardekommune.dk/direktion,-forvaltninger-og-institutioner/boern,-
laering-og-job/boern-og-laering/dagtilbud/viden-og-inspiration/vidensportal-tosprogede-
boern-i-dagtilbud/dialogkort.aspx 
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