Forældresamtaler
Første samtale
 Inden første samtale er velkomstbrev med dato og tid, sendt via Nembørn.
 Velkomstfolder for den enkelte afdeling uddeles ved første besøg.
 Første samtale med nye forældre – er en afgørende mulighed for at barn og
forældre får en god start i vort hus.
 En samtale der har 3 hoved formål:
a. Opbygge den gode gensidige relation
b. Hører barnets historie ( udfylde relevante i guiden)
c. Fortælle om kerneopgaven og vores værdier og pædagogiske historie.
d. Sætte fokus på sprogarbejdet der udføres og vigtigheden deraf/ artikel
”Barnet lærer sproget af dets forældre”


Kerneopgaven
a. Barnets Trivsel ( tryghed og relation, venskaber, sprog, selvhjulpen, selvværd)
b. Barnets udvikling ( Det sproglige, det kropslige, det sociale, det personlige, det
logisk/matematiske m.m.
( i al aktivitet sker der læring – både den planlagte, hverdags aktiviteten og
legen)

c. Barnets læring


Opsætte forventninger/ krav
a. Opsøge information i Børne Intra
b. Udfylde stamkort i børneintra
c. Bruge velkomstfolder med de relevante informationer.

Trivsels samtale




Alle forældre tilbydes en trivsels samtale 3-5 mdr. efter start i vores huse og efter
overflytning fra Venus/Lillebjørn til Storebjørn, samt fra Storebjørn til
Pluto/Karlsvognen.
Der indbydes med skriftlig indbydelse eller via Nembørn med dato og tid, samt
samtalens dialog punkter.
Trivsels samtalen forberedes og gennemføres efter et fælles samtale/dialog skema.

Brobygning/udviklingssamtale
Venus/Lillebjørn til Storebjørn





Udviklings samtale med brobygning gennemføres ved brobygning/overgang fra
Venus/Lillebjørn til Storebjørn.
Der indbydes med skriftlig indbydelse eller via Nembørn med dato og tid, samt
samtalens indhold, som her er status på barnets udvikling og læring.
Gennemføres med udgangspunkt i udviklingsguide/kompetencehjul.
Pædagog/personale deltager fra begge stuer (modtager/aftager)

Storebjørn til Pluto/Karlsvognen
 Udviklings samtale med brobygning gennemføres ved brobygning/overgang fra
Storebjørn til Pluto/Karlsvognen.
 Der indbydes med skriftlig indbydelse eller via Nembørn med dato og tid, samt
samtalens indhold, som her er status på barnets udvikling og læring.
 Gennemføres med udgangspunkt i udviklingsprofil (kompetencehjul)
 Pædagog/personale deltager fra begge stuer (modtager/aftager)

Overgang Pluto/ Karlsvognen til Mars
 Ved overgang fra Pluto/Karlsvognen til Mars sikre personalet imellem dialog om det
enkelte barns særkende og kompetencer
 Trivselssamtale kan tilbydes 3-5 mdr efter overflytning, hvis det giver mening, her
er der ligeledes dialog om forekommende skoleparathed.
Brobygning til Sfo
 Udviklings - brobygningssamtale fra Mars afholdes
med udgangspunkt i kompetencehjul i jan../feb. 2 mdr før SFO start.
De danner grundlag for overleveringssamtaler med Sfo.
 For udsat skole afholdes udviklingssamtale på baggrund af kompetencehjul og
handleskema senest i okt. Ansøgningsfrist 1/11.
Gældende for alle uanset alder
 Der afholdes udviklingssamtaler på baggrund af kompetencehjul i tilfælde af, at
barnet har udfordringer i forhold til sin udviklingen.
 Der indbydes skriftligt – hvor det fremgår hvad samtalen skal dreje sig om, med
stikord, således at forældrene kan forberede sig.
 Der skrives noter om de konklusioner der drages, som forældrene også får
efterfølgende.
Overblik over forventelig samtale tids termin i Volden:
8. mdr: 1. samtale til Venus/Lillebjørn
11- 12 mdr: Trivselssamtale på Venus/Lillebjørn
Ca. 2 år: Udvikling – brobygningssamtale til Storebjørn(kompetencehjul)
Ca. 2,3 år : Trivsel samtale på Storebjørn
Ca. 3 år: Udviklings - brobygningssamtale til Pluto/Karlsvognen (Kompetencehjul)
Ca. 3 ¼ år: Trivsels samtale på Pluto/Karlsvognen
Ca. 4,5 år: Trivsels samtale på Pluto/Karlsvognen
Ca. 5- 6 år: Mars afholder udviklings- brobygningssamtale til Sfo (kompetencehjul)

