3Kløveren
Samarbejdsaftale mellem forældre og afdeling
Dato:

Samarbejdsaftale nr.:

Barn:

Team: 3

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:
Marguerittens grundholdninger, at vi sammen med
forældre og eksterne samarbejdspartnere skal give
børnene det bedst mulige tilbud.
Forældre og tilbud skal være åbne omkring deres
forventninger til samarbejdet og må gerne have
ønsker og stille krav.

Informationer
Hvor tit vil I/du ringes op for almindelig opdatering?
Drøfte behov for opdatering, hyppighed og hvordan
oplysninger ønskes givet?
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?
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”

Praktisk
Hvad har barnet med hjemmefra?
Særlige aftaler om barnets forplejning, herunder
regler for slik og søde sager, samt hvordan vi
arbejder med særlige ønsker
Aftenritualer og sovevaner, ex. mareridt og lign.
Kendte sygdomme og/eller allergier
Medicin
Vaccinationer

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?

Aftaler med andre samarbejdsparter
Børnehave/skole/fritidshjem
Fritidsaktiviteter
Hospital
Familie

Andre aftaler
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Samarbejdsaftale mellem forældre og afdeling
Deltagelse i eksterne møder omkring barnet.
Hvordan samordner vi vores deltagelse i møder på
skolen/børnehaven
Hjælpemidler

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)

Hygiejne
Hjælpe behov
Rutiner/struktur

Kommunikation
Sprog
Billeder, piktogrammer, PECS eller lign?
TTT, PC, Tablet

Mad og drikke
Livretter
Morgen, frokost, aften, sen aften
Diæt/allergi

Andet der et vigtigt for forældrene

Hvis der kommer ændringer til denne aftale, føres det ind i aftalen og den sendes til
forældrene.
Jeg er enig i ovenstående aftale

Forældrer

Institution
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