At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud
– om gensidige forventninger

I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i
Herlev Kommune.

gende ansvar for barnets udvikling og trivsel, både
derhjemme, og når barnet er i daginstitution.

Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og
hvordan vi forventer, at I som forældre er med til
at give jeres barn et godt og udbytterigt liv i
institution.

Hjemme handler det om hver dag at give
nærhed, kærlighed og omsorg til jeres barn.
At sørge for hvile og søvn, sund kost, frisk luft
og motion og gode oplevelser i godt samvær.

Visionen for Herlev Kommunes børnepolitik er
”alle børn skal have et godt børneliv”.

I daginstitutionen bliver jeres barn en del af vores
fælles børnegruppe, som det er nødvendigt at
samarbejde om. Det er vores fælles ansvar at få
dette til at lykkes.

Et godt børneliv ser vi som præget af:
• omsorgsfulde og engagerede voksne
• en sund opvækst
• at deltage i fællesskaber
• at lære at træffe valg
Dit barn skal fra det er helt lille opleve, at det
er vigtigt for fællesskabet og at det føler sig
værdsat.

En plads i et dagtilbud i Herlev Kommune skal
være udgangspunktet for en tryg, aktiv og lærerig barndom.
Vi glæder os til at modtage jeres barn og håber
på et godt og rigt daginstitutionsliv.
Godt samarbejde!!!!

Det er Herlev dagtilbuds udgangspunkt for dit
barns gode børneliv.
Venlig hilsen
I er som forældre de vigtigste personer i jeres
barns liv. Derfor er det jer, der har det grundlæg-
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I KAN FORVENTE...
Dagtilbudene i Herlev arbejder ud fra
værdierne:
• fællesskab
• anerkendelse
• nærvær
• engagement
• respekt
De ansatte i vores dagtilbud yder hver dag
omsorg til alle jeres børn og engagerer sig i
deres liv og hverdag.
Derfor kan I forvente, at de voksne altid
bestræber sig på:
At give jer al relevant information, det vil sige:
• fortælle om, hvad jeres barn har lavet, hvordan
det har haft det og om det har lært noget nyt
• fortælle om børnegruppen lige nu og her og
vores planer for den kommende periode
• fortælle, hvis jeres barn har været ked af det,
uvenner med nogen, træt eller på anden måde
har brug for ekstra omsorg, så I kan møde
barnet der, hvor det er lige nu.

At yde kvalitet i det pædagogiske arbejde,
det vil sige:
• planlægge kvalificeret pædagogisk arbejde
• præsentere vores pædagogiske principper, og
gå i dialog om dette
At indgå i et konstruktivt samarbejde,
det vil sige:
• tilbyde jer information og dialog om aktiviteterne for den samlede børnegruppe, blandt
andet på forældremøder og via bestyrelsesarbejdet
• samarbejde om jeres barn og børnegruppen til
barnets og børnegruppens bedste. Fastholde
en positiv kommunikation også når der evt.
opstår konflikter.

DET FORVENTER VI ...
Vi forventer, at I som forældre påtager jer
det grundlæggende ansvar for jeres barns liv
i institutionen.
Dette gør I, når I:
Tager ansvar for jeres barns hverdag,
det vil sige:
• interesserer jer for barnets hverdag og for jeres
barns udvikling, fx:
• bruger tid i barnets institution
• spørger personalet, hvordan barnet har det,
og hvad det er optaget af
• interesserer jer for hele børnegruppens hverdag
og udvikling
• informerer personalet om vigtige ting (glæder,
sorger, store oplevelser, problemer) i jeres
barns liv, så vi altid kan møde jeres barn lige
der, hvor det er

Interesserer jer for det pædagogiske
arbejde, det vil sige:
• respekterer pædagogisk planlægning og
udflugter
• interesserer jer for og respekterer de
pædagogiske principper der besluttes i
forældrebestyrelsen.
Deltager i samarbejdet om jeres barn,
det vil sige:
• deltager i de møder, der holdes for forældre
• er med til at arrangere aktiviteter og samvær i
institutionen
• samarbejder med personalet – også når vi evt.
har brug for at løse konflikter
• går i dialog med netop jeres dagplejer eller
institution om gensidige forventninger og
ansvar i forhold til jeres barns dagligdag.
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