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Møde grundet forældrehenvendelse 
Torsdag d. 26.08.2012 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstedeværende:  

• Birgitte og Lene (Ledelse) 

• Hanne og Barbara (Forældre) 

• Sola, Rikke Mark, Jeppe, Lisa, Rikke Marcussen og Katrine (Forældreråd) 

• Line og Anders (Pædagoger) 
 
Referent: Katrine 
 

Dagsorden 
1) Børnekultur og sprog 
2) Deltagelsesmuligheder for alle 
3) Børnenes relationer imellem, til de voksne og de voksne imellem 
4) Forældreinddragelse, forældresamarbejde 
5) Kommunikation (hvad kommunikeres, hyppighed, billedmængde – kvalitet fremfor 

kvantitet) 
6) Hvorledes håndterer vi diverse klagepunkter fremadrettet: 

 
NB Ovenstående punkter er alle drøftet, men ikke i den nævnte rækkefølge. 

Referat 
Mødet indledes med, at Hanne og Barbara præsenterer, hvorfor de har sendt deres henvendelser. 
De gør opmærksom på, at henvendelsen ikke er en klage, men et ønske om en drøftelse om emnet 
og opbakning til at få ændret en dårlig omtale af Solhuset og en hårde børnekultur, som 
forældrene har oplevet igennem deres børn. Der efterlyses også et bedre indblik i det 
værdigrundlag, som praktiseres i det daglige for med den indsigt at kunne bakke op 
om/understøtte arbejdet med vores børn i hjemmene også. 
 
Lene har modtaget en liste med punkter, som Rikke har samlet sammen. Lene har oplevet listen 
som en klage/kritik. Det er svært at samarbejde om et dokument, som man ikke kender 
afsenderne på. Derfor er punkt 6 kommet på dagsorden. 
 
Dette møde er stablet på benene for at få forældrene bag forældrehenvendelserne med og opnå 
dialog. 
 
Sproget: Lene fortæller, at vi øver/træner børnene i at være selvstændige mennesker, som skal 
kunne klare næste skridt i livet (skolen). Børn får mange input af sprog fra mange forskellige 
kanaler i dag, og sprogkulturen skabes mange steder – Det gør børn også i Solhuset. Lene 
understreger, at Solhuset ikke er ligeglade med sproget og har en klar holdning til ”ordentligt” 
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sprog, men at det også foregår i krogene, hvor personalet ikke nødvendigvis opfanger alle detaljer. 
Dette betyder ikke, at der ikke er en holdning til sprogbrug. 

 
Forældre oplever, at børnene bruger meget ”grimme” ord som fx ”lortefuck” og ønsker en klarere 
linje omkring, hvad ordentligt sprog er overfor børnene. 

 
Pædagogerne mener ikke, sproget er et problem. Selvfølgelig afprøver børnene det grimme sprog 
”i busken”. Mårsletbørn taler faktisk pænt.  

 
Kultur: Det pointeres fra forældrene, at sproget også bliver brugt i børnekulturen til at ekskludere 
med, fx ”Du må ikke være med”, ”du må ikke komme til min fødselsdag”. Forældrene vil gerne 
kunne understøtte Solhuset og børnene i, hvordan man kan og bør bruge sproget, og hjælpe 
børnene til at forstå, at man taler pænt til hinanden. Det skal være en del af kulturen i Solhuset. 

 
Solhuset har ikke et regelsæt, da det handler om relationer og tilgange. Det er OK at sige ”nej” til 
at nogen vil lege med i andres leg, men det er ikke OK at sige ”Nej, og skrid din nar, ellers skærer 
jeg dig i småstykker”. Det er dog vigtigt, at der er en voksen, som griber de børn, som kan blive 
kede af en afvisning. Pædagogerne mener, at de formår at fange de børn, som bliver afvist og fx 
hjælpe en 3-årig, som gerne ville lege med de 5-årige men fik et afslag, videre over i en anden leg.  

 
Desuden efterlyser forældrene en ”forståelsesramme” af de normer/værdier, som solhuset 
udøver i det daglige. Det er lettere at tale med sit barn om, at det er OK, at andre siger ”nej” til en, 
hvis man som forældre er klar over, at det er OK at sige nej. Nogen kunne fx tro, at Solhuset 
derimod praktiserede ”alle må være med”-værdier, og denne misforståelse – eller mangel på 
indsigt – gør det svært for forældrene at samarbejde/understøtte arbejdet i Solhuset. Forældrene 
efterlyser dette værdisæt eller forståelsesramme af ”hvad er en god ven?” o.l. snarere end en 
daglig opdatering på aktiviteter. Ugeplanen fungerer til gengæld rigtigt godt. Tiden skal jo helst 
bruges mest optimalt. 
 
Solhuset har haft en god proces før sommerferien, hvor de har været i gang med at udfærdige 
Solhusets værdier. Kommunikationsmedarbejderen, Karin, har været på opgaven. Arbejdet er 
stadig ikke færdigt og kommer ud, når det er klart 

 
Solhusets dårlige ry: Forældrene fortæller om oplevelser, hvor de har skullet forsvare Solhuset 
overfor andre, fordi der hersker en dårlig fortælling om Solhuset udenfor institutionen. Det kan fx 
være, at der har været stor udskiftning, ”jeg har flyttet mit barn til en anden institution”, ”dårlig 
trivsel for mit barn” osv. Forældrene er kede af den omtale, da de egentligt oplever at være glade 
for Solhuset. 
Der gøres opmærksom på, at det måske blot er en gammel historie, og det selvfølgelig er meget 
ærgerligt, men at så længe vi er glade for stedet, er det jo lige meget, hvad andre tænker. 
Birgitte pointerer, at Solhuset faktisk ligger lavt på udskiftning og højt på stabilitet. 
Alle er enige om, at vi skal fokusere på den gode fortælling, stå ved vores daginstitution og være 
gode ”ambassadører” for Solhuset. Vi skal have resten af forældregruppen med til at 
formidle/vende fortællingen. 
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Kommunikation: Forældrerådet og ledelsen har i samarbejde en opgave i at kommunikere al den 
vidensdeling, som sker i forældrerådet, videre til resten af forældregruppen, så alle er klar over 
værdisæt, forståelsesramme, hvad er en god ven? Osv.. Forældrerådet har bedre indsigt fra 
ledelse og pædagoger, men det stopper her. Den forventningsafstemning som fx finder sted i dag 
på mødet har resten af forældregruppen jo også godt af at være en del af. Det skal ikke 
nødvendigvis være på skrift, da vores modtagergruppe er meget forskelligartede, og måske er et 
fysisk møde i bund og grund allerbedst, da værdier og normer overleveres bedst face to face. 
 
Relationer: Vi savner at mødes fysisk, så værdier og kommunikation opleves og mærkes. Vi 
mangler en ”vi-kultur”. Corona har selvfølgelig været en show stopper i denne henseende, men nu 
åbner det jo langsomt op. Forældrene har lyst til og efterlyser at mødes og lære hinanden at kende 
og skabe relationer ud over de2 minutter i garderoben, som bliver meget overfladiske. Vi savner 
arbejdsdage, sommerfest og julehalløj. Lene siger dog, at hun ikke vil åbne op for dette endnu, da 
corona stadig lægger afdelinger ned (Erfaring fra Græsbakken). Forslag 1 (se nedenfor) kommer på 
banen. 
Det foreslås, om man kan holde et forældremøde på Teams? Hvad med gruppeforældremøder? 
Her er smitten lavest. Dette er Lene mere åben overfor 
 
Information overload på Aula: Det pointeres, at nogle forældre er ved at drukne i Aula-beskeder. 
Det handler om opsætning. Lene fortæller, at opslagene skal målrettes mere specifikt, men der er 
også private indstillinger. Pædagogerne fortæller også, at det er mere ressourcekrævende at skulle 
tagge hvert enkelt barn i et billede, og de skal lige lære at blive hurtige til dette. 
Billederne/videoerne skal dokumentere den læring, som finder sted (ikke familiefotos). Personalet 
roses også for de forbedringer, som Aula har medført. 
 
Solhuset er tilhænger af videoer i stedet for øjebliksbilleder. 
 
Følgende forslag kom op i løbet af mødet: 

Forslag 1: Der er behov for at mødes fysisk/forældremøder, hvor værdier, forventningsafstemning 
og indsigt i dagligt arbejde overleveres fra ledelse til forældregruppen. Fx på skolen, hvor alle 
børnegrupperne er til stede: Ét stort forældremøde, fx halv- eller helårligt, hvor forældrene sidder 
i grupper – fx opdelt på stuerne med deres respektive pædagoger – og Lene går rundt. Dette kan 
afvikles samtidigt og vil ”kun” kræve en enkelt aften med aftenarbejde for Lene og pædagoger 
frem for 4 aftener. Det understreges også, at forældrene på den måde får bedre mulighed for at 
sætte ansigter og navne på hinanden.  
 

Forslag 2: Forældrerådet opfordrer til, at forældrene selv planlægger lægepladsaftaler for de 
enkelte børnegrupper (stuerne) på legepladserne i byen i weekenden. Én bager boller og man 
tager selv kaffe/kopper med. Dette har tidligere været en succes og burde kunne genoptages nu, 
hvor mange er vaccineret, og arrangementet foregår udenfor. 
 

Forslag 3: Ét ”åbent forældrerådsmøde” årligt – fx det første forældrerådsmøde - med 2-3 
deltagere pr børnegruppe. ”Kom og hør, hvad vi laver” og ”fortæl os om, hvad der optager jer i 
øjeblikket”, så forældrerådet kan få input til indeværende års behov og forældrerådsarbejde. Her 
opponeres der også imod, da det kan vælte forældrerådsmøderne og opgaverne derefter. Dog 
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mener andre, at det kan være en mulighed for at lade forældrene komme til orde uden, at de skal 
henvende sig til et forældrerådsmedlem med et ”kritikpunkt”. Nogle gange kan man tage toppen 
af frustrationen ved at give folk mulighed for at tale/blive hørt. 
 

Forslag 4: Birgitte opfordrer til, at vi bruger hinanden til at få punkter på dagsorden i Solhuset. Tag 
andre forældre i hånden, når der skal holdes forældremøder og forældrerådsmøder. 
 

Forslag 5: Briefe forældre omkring forældrerådsmøderne i god tid, så forældre har mulighed for at 
komme med indlæg/opgaver. Dette var vist kutyme tidligere, men vil blive genoptaget i det nye 
forældreråd.  
 


