
 

Prosess på tredje samling, 3-4 timer  

A. Mellomarbeid i egen barnehage, ca. 45 min 

 

1. Runde rundt bordet: Hva har dere/barnehagen prøvd ut/gjort siden sist? Foreldremøter, 

informasjon til/fra foreldre om barnet/barnehagen, tema i personalet?  Del med de andre 

hva dere har prøvd ut og hvilke erfaringer dere har gjort dere med mellomarbeidet.  

 

B. Foreldresamarbeid i praksis, ca. 45 min  

1. Refleksjonsoppgaver, s. 61 Den daglige kontakten  

a. Vurder rutinene som dere har om morgenene når dere mottar barna:  

- Hvordan fungerer samarbeidet med de ulike foreldrene?  

- Hva kan eventuelt bli bedre, og hvordan?  

b. Vurder rutiner som dere har for hentesituasjonen om ettermiddagen:  

- Hvordan fungerer samarbeidet med de ulike foreldrene? 

- Hva kan eventuelt bli bedre, og hvordan?  

 

2. Diskusjon og drøfting rundt selvvalgt tema 

Alle skulle notere seg ett område/tema fra kapittel 3 som de ønsker å diskutere  

Runde rundt bordet: Hvilket tema har du notert deg som du spesielt vil drøfte i gruppa?  

I fellesskap: Bli enige om 1-2 områder som dere vil drøfte videre.  

 

UKE 37-40 Tredje samling, høst 2022 

Forarbeid  1. Les kap. 3 Foreldresamarbeid i praksis i Dette vet vi om barnehagen: 
Foreldresamarbeid (May-Britt Drugli og Thomas Nordahl) 

2. Velg deg ut ett område/tema fra kapittelet som du spesielt ønsker å 
diskutere med de andre eller få innspill på. Noter noen stikkord om 
dette.     

3. Forbered en kort presentasjon av mellomarbeidet du har gjort i egen 
barnehage. 

 
På forrige samling skulle dere selv definere eget mellomarbeid:  

• (A. 3) Hva ønsker jeg å prøve ut som tiltak/aksjon i egen barnehage til neste gang? 
Skriv ned. Forsøk å være så konkret som mulig. 

• (B. 4) Tenk gjennom, ut fra det du har lest, reflektert over og hørt fra andre: er det 
noe med praksis i egen barnehage du ønsker å endre på? Hvordan kan du eventuelt 
gå frem? 

 

Mål for 
samlingen 

• Dele og lære av erfaringer fra aksjoner eller endringer i praksis i 
barnehagen 

• Få konkrete innspill, verktøy og metoder til videre samarbeid med 
foreldrene,  

• Bevissthet rundt holdninger til og rutiner for et godt foreldresamarbeid 
som inkluderer alle ansatte  

• Evaluering av ped.ledernettverket  

Tema  Foreldresamarbeid i praksis 
 



Diskuter, reflekter, gi og få innspill til problemstillinger knyttet til disse områdene. Noter deg 

gode tips til egen barnehage.  

 

3. Tanker om veien videre:  

Individuelt, 5 min: 

Med bakgrunn det dere har lest, diskutert og hørt fra de andre: Hvordan kan dere jobbe med 

at hele personalet har en felles forståelse av betydning og praksis i foreldresamarbeidet? Hva 

blir din rolle som ped.leder i dette arbeidet?  

 

Del med de andre og drøft hvordan dere kan lykkes med dette og hva ped.leders rolle skal 

være i arbeidet.  

 

C. Webinar, Nord universitet: Verdier og kultursensitivitet i foreldresamarbeidet (15 min + tid til 

refleksjon, totalt ca. 45 min) 

1. Se webinaret sammen. Prosessleder får tilsendt lenke. 

 

2. Refleksjonsspørsmål presentert på slutten av webinaret  

 

 

D. Evaluering ped.ledernettverk, 20 min  

 

Videre arbeid:  

Når dere kommer tilbake til egen barnehage, drøft i ledergruppa:  

Hvordan skal vi sikre at det vi har lært av utviklingsarbeidet knyttet til foreldresamarbeid, blir en del 

av barnehagens praksis?  


