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Baggrund 

Børnehaven har søgt og fået midler af Socialstyrelsen til at gennemføre projektet 

”Styrket samarbejde - et godt børneliv” i perioden 2018-2022. 

De overordnede mål for projektet er: 

• At styrke samarbejdet mellem forældre og børnehave. 

• At styrke børnenes sproglige udvikling. 

• At styrke børnenes generelle læring og trivsel. 

 

 

Hjørring Kommune 

Styrket samarbejde - et godt børneliv 

Sammen skaber vi læring og trivsel 



 

 

 

 

Styrket samarbejde - et godt børneliv 

Kære forælder 

Vi vil styrke vores samarbejde om dit barns læring og trivsel med tre nye initiativer: 

• Socialrådgiver i børnehaven 

Forældre og personale får nem adgang til råd og vejledning om relevante emner.  

• Forældre-børn-arrangementer 

Vi skaber et tættere bånd til hinanden, når børn, forældre og personale får mulighed for at 

lære hinanden bedre at kende i en mere uformel ramme.  

• Rygsæk 

Vi vil udlevere en rygsæk til alle børn (identisk med billede) og løbende lægge ting deri, 

som stimulerer barnets sprogudvikling og generelle læring. Rygsækken vil samtidig - for 

barnet -  skabe en genkendelig sammenhæng mellem børnehave og hjem. 

 

Vi ser frem til samarbejdet med dig og dit barn. 

 

Mange hilsner 

Personalet 

Børnehaven får tilknyttet en børnehavesocialrådgiver, som skal være med til at 

understøtte et styrket samarbejde mellem børnehave og forældre ved at: 

• Yde sparring til personalet 

• Give råd og vejledning til forældre 

• Deltage i forskellige møder og arrangementer i børnehaven 

Socialrådgiver i børnehaven 

 

 

 

 

Forældre-børn-arrangementer 

Hvornår afholdes arrangementerne? 

I bliver inviteret én gang i kvartalet. Hold øje med opslag i børnehaven. 

 

Hvem deltager? 

• Børnehavens børn, forældre og personale.  

• Eksterne oplægsholdere, der præsenterer 

relevante temaer (forældre får ind7ydelse 

på indhold). 

• Børnehavesocialrådgiver, som giver råd 

og vejledning til forældre og personale. 

 

Program  

• Oplæg om relevante temaer, eks. 

søvn, kost, opdragelse, bevægelse, 

leg, sprog, samarbejde med barnet 

osv. Børnehavens personale kan pas-

se børnene. 

• Fælles aktivitet for børn, forældre og personale (udgangspunkt i dagens te-

ma). 

• Børnene får udleveret en ting til deres rygsæk, eks. bog, spil, sang osv. 

(udgangspunkt i dagens tema). 

• Børnehaven serverer mad, og vi spiser og hygger os sammen. 

• Tak for i dag - forældre og børn får rygsækken med hjem. 

En  panda lærer - lige som barnet - ved at 
lege og kigge på sine 
 forældre og andre omkring sig.  
Derefter prøver den selv.  


