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Projektets mål, deltagere, aktiviteter og resultater:

Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og 
andre nyankomne børn   
Et praksisunderstøttende udviklings- og formidlingsprojekt 

Charlotte Bie, projektleder, UCC

• Hvad ville vi? 
• Hvem var vi? 
• Hvad gjorde vi? 
• Hvad siger deltagerne, lederne og konsulenterne? 



Hvad ville vi?  

Opdrag: 
Der er brug for at kortlægge og formidle eksisterende 
relevant viden således, at den kan omsættes til brugbare 
værktøjer og hjælp til praktikere (lærere, pædagoger og 
dagplejere), så de kan udvikle det gode forældresamarbejde, 
dels på forældremøder og dels som led i den løbende dialog 
og kontakt med forældrene. 

Mål: praksisunderstøttende udviklings- og formidlingsprojekt

Fremfærd/Børn - VIA UC & UCC



Hvem var vi?  

• Opdraggiver: Fremfærd\Børn bestående af de faglige organisationer 
BUPL, DLF, FOA, samt KL

• Konsortiet: 5 konsulenter fra UCC og VIA indenfor interkulturel 
pædagogik og flersprogethed

• Deltagende kommuner: Randers og Kalundborg 

• I kompetenceforløbene deltog 38 medarbejdere og ledere fra:  
- 3 skoler 
- 2 daginstitutioner 
- 1 dagpleje

• Ca. 150 fagpersoner deltog i de 4 fyraftensmøder, heraf 2 åbne og 2 i de 
deltagende kommuner

• Formidlingsplatform: Viden på Tværs (VPT)



Hvad gjorde vi?  

• Forskning, 
udvikling, 
evalueringer 

• Værktøjer, metoder, 
cases, film

• Udvikling af 
supplerende film og 
materialer

Kortlægning

• Værktøjer

• Tilgange og metoder

• Støtte og samarbejde

• Gode eksempler og 
cases

• Litteratur og web 
ressourcer 

Metodekommode

• Aktionslæring

Rul 1 
Kompetenceforløb

• National konference 

• Strategi for grund-
efter- og videre-
uddannelse

Formidling og 
forankring

• Understøttelse af 
praksisudvikling 
gennem fleksible 
kompetenceforløb

4 regionale 
formidlingsmøder



1. 

Modtagelse

2. 

Forældredialog

3. Fællesskabsdidaktik 
4. 

Tværfagligt samarbejde

5. 

Ledelsens opgaver

6. 

Refleksiv praksis

Materialesamlingen

Fremfærd/Børn - VIA UC & UCC

www.nyankomneforældre.dk

2 film 
38 skriftlige produkter
- supplerende casefortællinger

Hvad gjorde vi?    

http://www.nyankomneforældre.dk/


Hvad gjorde vi?  

Udfor-
dringer og 
tiltag

Aktion 

4 
timer

Reflek-sion
og sparring

Aktion

3 
timer

Reflek-sion
og sparring

3 
timer

Implem-
entering

Opsam-
ling og 
konsoli-
dering

Foran-
kring

2
timer

KFUM dagtilbud
Modtagelsen 

Forældredialog Nørrevangsskolen
Didaktisk planlægning 

af fælles forældremøde 

Viskinge dagtilbud
Forældredialog vha

visuel kommunikation

Høng dagpleje: 
Forældredialog vha

Barnets bog
Informationsomfang

Rynkevangskolen 
Samarbejde gennem 

familieopgaver

Hobrovejen skole 
Retningslinjer for 

indskrivning
Samarbejde gennem 

familieopgaver 

Kompetenceforløb



Forældresamarbejde som 
et praksisfællesskab 

Udvikling af 
samarbejdspraksis med 

nyankomne forældre 
med fokus på børns 
trivsel, udvikling og 

læring

”Funds of 
knowledge” 

hjemme-
besøg)? 

Familie-
opgaver

(faglig 
aktivitet)

Skole-hjem-
og status-
samtaler  

Skumrings-
cafe?

Mindspring 
(gruppe-
forløb)?

Kommuni-
kationsformer 
mellem skole 

og hjem

Praktik for 
forældre i 
skole eller 
dagtilbud?

Fællesskabs-
didaktik ift. 
forældre-
møder?

Forældre 
mentor-
ordning?

Hvilken samarbejdspraksis? 

Hvilke mål? 

Opgaven er at åbne  
praksisfællesskabet og invitere 
til dialog, fællesskab og 
forhandling af 
meningsfuldheder, således at 
samarbejdet bygger på en 
ligeværdig og anerkendende 
relation. 

Deltagerforudsætninger?



Hvad siger deltagerne?  

Elektronisk evaluering af kompetenceforløbene

I hvilken grad har forløbet omhandlet opgaver og 
udfordringer der er relevante for DIN praksis? 

I hvilken grad har forløbet styrket dine færdigheder 
i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
samarbejdsaktiviteter med nyankomne forældre? 

I hvilken grad har forløbet været tilrettelagt, så 
konkret praksisudvikling var mulig

Fantastisk dygtig konsulent, som har kunnet tilpasse indholdet efter, 
hvad der gav mening lige netop hos os og hvor indholdet var fint 
balanceret mellem teori og det, at vi selv skulle være aktive.

Tak for en fantastisk oplevelse!.

- Flere gange med konsulenten
- Mere tid mellem mødegangene
- Flere øvelser – også fagspecifikke
- Flere kolleger kunne deltage på 

forløbet 
- At forældrene evt. kunne inddrages
- At andre skoler i kommunen kom med



Hvad siger lederne?   

Hele tilrettelæggelsen har været genial for os. Konsulenten er hammer dygtig. Vi har fået lavet en 
drejebog til modtagelse af nye forældre. Vi har ladet os inspirere af ideen fra hjemmesiden og har 
tilpasset den til vores institution. Det nye er, at vi tilbageholder meget mere af det vi har på hjerte og 
gerne vil formidle til de nye forældre. Vi har i modtagelsen nu fokus på at opbygge en tryg relation. 

Min rolle har været at sikre, at der blev sat tid af til, at vi kunne få lavet de ting færdig, som vi fik 
igangsat på forløbet. Frigøre nogle timer til de medarbejdere der skulle gøre drejebogen færdig. Men 
også at der var tid til at medarbejderne kunne surfe rundt på hjemmesiden. 

Min rolle har bl.a. været håndtere frustrationerne hos lærerne ift. den måde kommunen har valgt at 

modtage nyankomne elever. 

Vi fik afprøvet noget, som vi ellers ikke ville have prøvet og noget som vi ikke selv ville have tænkt på. 
Vi har lige haft et forældremøde, hvor vi har inddraget tolken. Det har vi ikke gjort før. Vi har ikke 
tænkt på det. 



Hvad siger konsulenterne?  
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Engagement/frustration

Refleksivitet/vanetænk-
ning

Kreativitet/ritualiseret 
praksis

Dømmekraft/handlings-
lammelse

Organisatorisk 
prioritering og  
rammesætning

Pædagogiske mål, 
værdier, etik

Håndtering af 
frustration og 
engagement

Kultur for 
praksisudvikling

Praksisudvikling: 
Det didaktiske forældresamarbejde

Praksisudvikling: 
Opgør med ritualiseret praksis 

Den politiske og kommunale dagsorden:  
Fagpersonen som myndighedsperson
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