3Kløveren
Samarbejdsaftale mellem forældre og afdeling
Dato:

Samarbejdsaftale nr.:

Barn:

Gruppe:

Samarbejdsaftale mellem:
Forældre:

Afdeling:
Hvem var til stede?

Sagsbehandler, navn:

□

Er handleplan modtaget, ja

□ Hvis ja, dato_______________

nej

Hvad er et godt samarbejde?
Forældre:
Hvilke ord kendetegner for jer et godt samarbejde,
f.eks. ærlighed, mange informationer, tydelighed,
konflikter løses.Aftalen kan ændres ved behov.

Institution:

Informationer
Hvor tit vil I/du ringes op for almindelig opdatering?
Drøfte behov for opdatering, hyppighed og hvordan
oplysninger ønskes givet?
Kontaktoplysninger, hvem er
forældremyndighedsindehaver m.m.
Godnatopkald, hvor ofte og hvad tid?
Tilladelse til at barnet/den unge nævnes, er på fotos
af fælles oplevelser i gruppen i de andre
børns/unges skolebøger m.m.
Hvordan ønsker I/du, at blive informeret om
følgende – og hvornår?
Fejlmedicinering
Sygdom
Konflikter mellem børn
Magtanvendelse
Andet?
Hvem vil I/du helst ringes op af?
Hvem må få informationer om jeres/dit barn?
Tilladelse til at give informationer af overordnet
karakter til andre forældre i gruppen, f.eks. ved
hospitalsindlæggelse, f.eks ”han er stadig indlagt”
”han har det bedre”

Møder
Hvilke slags møder er der brug for i samarbejdet
mellem forældre og institution?
Principper for familiearbejdet på institutionen
Hvor tit skal vi holde møder?
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Praktisk
Her tales også om beløbsrammer og principper for refusion af udlæg
Hvem indretter barnets værelse?
Hvad har barnet med hjemmefra?
Hvad mangler og hvem køber?
Computer og tv-regler for barnet og i gruppen
Hvem køber barnets sko?
Hvem køber barnets tøj?
Herunder om barnet må arve tøj fra andre?
Hvad mangler og hvem køber?
Hvem sørger for, at barnets hår bliver klippet?
Særlige aftaler om barnets hygiejne, fx
negleklipning, rense ører, tandbørstning osv.
Informer om hvad kan barnets lommepenge bruges
til?
Hvad skal vi gøre ved tøj og legetøj der ikke bruges
mere? Hvad med ting der bliver ødelagt?
Særlige aftaler om barnets forplejning, diæt mv.
Aftenritualer og sovevaner, ex. mareridt og lign.
Er der behov for ”godnatopkald” i starten?
Vaner ved bad - helst i kar eller brusebad, hårvask
Tøjvask
Kendte sygdomme og/eller allergier
Medicin
Vaccinationer

Samvær
Hvor ofte skal barnet hjem, hvilke dage?
Aflysning af samvær
Hjemtransport (2X2)/måned.
Besøg på institutionen, hvornår og af hvem?
Er der truffet beslutning kommunens side - hvilke?
Er der lavet checkliste over det tøj, medicin m.m.
barnet skal have med hjem?
Hvor ofte kommer I/du på besøg, og hvornår?
Hvis du ønsker at spise med, husk at meddele det
senest dagen inden besøget.
Hvordan fordeles ansvaret for barnet når forældrene
er til stede?
Mad/medicin ansvar under forældrenes besøg?
Hvem må besøge barnet?
Hvem må hente barnet?
Hvem skal orienteres med nyhedsbreve, invitationer
og lign. Mor og eller far
Hvem kontaktes hvis barnet er syg, har kramper
mv.?

Aftaler med andre samarbejdsparter
Læge og lægeundersøgelser, herunder lægeskift og
hvem sørger for det ?
Børnehave/skole/fritidshjem
Fritidsaktiviteter
Tandlægebesøg
Speciallæge, herunder børnepsykiatrisk konsulent
Sundhedsplejerske, diætisk og fysioterapeut
Hospital
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Andre aftaler
Deltagelse i eksterne møder omkring barnet.
Hjælpemidler
Andet – skrives ind
Andet – skrives ind
Andet – skrives ind

Diverse Informationer om:
Institutionens årshjul, herunder traditioner
Sommerferie
Kolonier
Personaledage
Forældreråd
Behandlingsplaner, konferencer og udviklingsplaner
Samarbejder med sagsbehandler
Fødselsdage
Bosted
Forsikring
Området omkring institutionen
Seksualitetsproblematikker

Information om barnet
Håndtering af hjemvé og savn
Hvad er vigtig for os at vide om barnet?
Forhold til forældre, søskende og andre
Hvad gør glad / ked af det?
Erfaringer om konflikter (Tips og tricks)

Forklaring for anbringelsen som er givet til barnet

Dato for nyt møde om samarbejde.
Hvad er godt samarbejde?
Undersøg om der er kommet tilføjelser til punktet i løbet af samtalen om samarbejdet.

Jeg er enig i ovenstående aftale

Forældre

Institution

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Hvis aftalen tilsendes til underskrift og ikke er returneret i vedhæftede svarkuvert
indenfor 14 dage, betragtes den som godkendt.
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