
Arbejdsgruppe _nr. 1____ 

Tema _ Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse _____ 

 

Hvad er vores drømmescenarie 
i relation til temaet? 

At alle voksne omkring børnene, indgår i et forpligtiget samarbejde, 
med inddragelse af børnene.   

Hvad er de største muligheder 

vi ser? 

- hvem kan hjælpe med at 

realisere dem? 

Hvis alle aktører i området bliver bedre til at koordinere indsatsen ift. 

det enkelte barn, vil der opnås bedre resultater. 

 

Centercheferne skal lave en forventning til samarbejdsaftale, så 

lederne i området får nogle tydelige rammer, at arbejde efter. 

Hvad ser vi som de største 

udfordringer? 

- hvem kan hjælpe med at 

rydde dem af vejen? 

Det er at systematisere kommunikationsstrategien, og her har 

Centercheferne den største indflydelse. De skal lave nogle tydelige 

rammer som alle kan forstå. 

Arbejdsmængden ift. Elever, der har svært skal fordeles bedre 

imellem aktørerne i området. 

Hvad er vigtigst i forhold til 
medarbejderne? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

Procesmæssigt:  

Medarbejderne skal kunne se meningen og effekten af 
indsatsen/samarbejdet.  
Medarbejderne skal inddrages i processen.  

Det skal være tydeligt hvem der er tovholder i processerne. 

 

Indholdsmæssigt:  

Indholdet skal give mening.  
Der skal tages udgangspunkt i barnets behov.  

Hvad er vigtigst i forhold til 
eleverne? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

Procesmæssigt:  

At eleverne inddrages og har tillid til, at der er styr på situationen. 

 

Indholdsmæssigt:  

Barnet skal opleve, at aftaler overholdes og at barnet inddrages i 

beslutning alt afhængig af alderen. 



Hvad er vigtigst i forhold til 

forældrene? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

Procesmæssigt: 

Forældrene skal være bevidste om deres forældreansvar og hvad 

der forventes af dem i Greve Kommune/Danmark.  
 

Indholdsmæssigt:  

Der skal tages udgangspunkt i forældrenes ressourcer.  

Forældrene skal opleve at de aftaler der laves holdes. 

 

Den allermest 
alternative/skæve/utraditionelle 
idé inden for temaet 
arbejdsgruppen kan finde på 

1. Familierådgiverne ud på skolerne. 

2. Hotline til forældrene når der opstår pludselige udfordringer. 

3. Kurser for forældre helst fra o - 21 år og op, alt efter behov, i 

vuggestuer, børnehave, indskoling, mellemtrin, udskoling og 

ungdomsuddannelse ift. deres forældreansvar og deltagelse i 

demokratisk samfund. 

4. Familieklasse hvor forældrene deltager i i undervisningen og tager 

medansvar og forpligtigende fællesskab. 

5. Forældre der ikke er på arbejdsmarkedet, bidrage i området på 

skolerne, institutionerne, fritidslivet m.m. alt afhængig af deres 

ressourcer. 

Hvad er det vigtigt vi kommer 
hurtigt i gang med? 

- hvad er det første skridt? 

Det første skridt, er at der kommer nogle politiske retningslinjer for 

hvordan samarbejdet skal være på tværs af aktørerne i kommunen. 

Efterfølgende skal der på centerchefniveau laves en 

forventningsafstemning, så der kommer tydelige og klare rammer at 

arbejde ud fra.  

Det skal være tydeligt, hvem der er ansvarlig/tovholder, hvornår. 

Andre betragtninger Alle aktører i området skal have de nødvendige kompetencer. 

Forældrene og børnene skal kunne se meningen med dette, og 

forældrene skal være fortaler for dette samarbejde. 

Der skal laves et overblik over, hvordan man konflikt nedtrapper og 

konfliktoptrapper og hvem der inddrages hvornår. 



Kom med konkrete eksempler 
og billeder på, hvordan 
skoledagen ser ud 
indholdsmæssigt, 
organisatorisk og 
samarbejdsmæssigt 

Alle forældre indgår i et forpligtende samarbejde, hvor de er en del 

af skolens dagligdag.  

Forældrene bidrager hver i sær ift. de ressourcer og muligheder de 

har. 
De lokale virksomheder inviterer eleverne ind i deres virksomheder 

og laver forskellige forløb på skolerne og foreningslivet. 

Eleverne bidrager med det de kan uf fra deres ressourcer. 

 



 
 


