Huskepunkter til de første forældresamtaler vedr. flygtningebørn i dagplejen
Oplysningsskema
• Hvilket land kommer familien fra?
• Hvor lang tid har de været i Danmark?
• Hvor er barnet født/ hvordan har fødslen været?
• Barnets modersmål og færdigheder / Er der lyde? Pludren/ord?
• Hvilket sprog taler forældrene med barnet?
• Andre sprog som tales i familien?
• Hvor længe har barnet indlært dansk?
• Har barnet haft problemer med hørelsen?
• Har barnet haft problemer med synet?
Huskepunkter (rækkefølgen kan variere)
• Kort rundvisning af hjemmet
• Dagplejeren giver en kort intro om sig selv, børnegruppen og hverdagens rytme.
• Fortæl at forældre og dagplejer skal tale sammen hver dag om barnets sovetider, mad
osv. For at hjælpe barnet til at få det så trygt og godt som muligt hos dagplejeren.
Fortæl at forældre og dagplejer skal samarbejde og hjælpe hinanden i ting, der er til
gode for barnet. Dagplejeren skal kendebarnet så godt som muligt, derfor vil
dagplejeren nu spørge til hvordan barnets dag er derhjemme.
• Har barnet tidligere været passet af andre?
• Er der noget, som barnet er bange for?
• Spørg ind til ”hvad gør barnet glad”?
• Har forældrene gode råd til hvordan barnet bedst kan trøstes, hvis det bliver ked af
det?
• Er der specielle hensyn der skal tages til barnet, mad, allergi?
• Har barnet været tit syg, og hvis ja af hvad?
• Er der andre familiemedlemmer der skal hente barnet?
• Spørger ind til hvordan forældrene har det med at skulle aflevere barnet hos
dagplejeren
• Er der noget forældrene er bekymrede for mht. pasningen af deres barn?
• Der spørges ind til barnets mad- og sovevaner. Der kan evt. være behov for at
samarbejde med forældrene om at indføre rutiner omkring barnet. Fortæl om hvorfor
hverdagsrutiner er godt for barnet, f.eks er det godt at have den samme soverutine.
• Fortæl og vis hvordan børnene sover til middag, vær åben overfor andre sovevaner
som er til gode for barnet. Det kan f.eks. være at barnet skal sove indenfor i starten, og
langsomt vænnes til barnevogn. m.m. Forklar hvorfor der er seler i barnevognene - om
barnet kan holde varmen - hvorfor er det godt at sove udenfor m.m.
• Vis familien hvad formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad består af via fotos eller i
virkeligheden. Vær åben overfor langsomt at vænne barnet til andre
madvaner/spisevaner/andre smage og lyde osv. Og samarbejde med forældrene om
evt. at medbringe kendt mad i indkøringsfasen.

Interkulturelt Team – Svendborg Kommune – www.interkultureltteam.svendborg.dk

•

•
•
•

•
•

Tøj og fodtøj – informere med visuel støtte, tøj til inden døre og tøj til legepladsen.
Hvorfor tøjet ikke må være for stort eller for småt (Barnet skal kunne bevæge sig.
Barnet øver sig i selv at tage tøj af og på, at det er ok at overtøjet/regntøjet er beskidt
og at forældre evt. kan have noget ”gå hjem tøj” og de behøver ikke at vaske overtøjet
hver dag.)
Fortæl konkret hvad der er forældrenes ansvar og rolle.
Det sikres, at dagplejeren har de nødvendige faktuelle oplysninger om barnet,
telefonnumre osv.
Sygdom/uheld: Ved barnets sygdom og fravær skal forældrene sms/ringe til
dagplejeren. Fortæl forældrene hvorfor det er vigtigt at deres telefoner virker, og ikke
er slukkede under deres daglige aktiviteter, så man kan komme i kontakt med dem
hurtigt. Fortæl også at hvis forældrene får ny telefon, skal dagplejer have deres nye
nummer.
Lav en indkøringsplan med forældrene – fortæl dem konkret hvad de skal gøre.
Aftal et kort Opfølgningsmøde ca. 1 mdr. efter barnets start.

Huskepunkter til forældresamtale nr. 2
• Hvordan har forældrene oplevet starten i dagplejen?
• Hvad har de evt. undret sig over?
• Er der noget de er glade for? / bekymrede for?
• Hvordan går det derhjemme?
• Fungerer barnets sovetider/madvaner?
• Dagplejeren orienterer om, hvordan barnets start har været i dagplejen.
• Fortæl hvad barnet lærer hos dagplejeren i hverdagen, og hvad barnet lærer ved at
komme i legestue.
• Hvordan understøtter dagplejeren barnets dansktilegnelse.
• En vejledning til hvordan forældrene kan understøtte barnets modersmålstilegnelse i
hjemmet. (vores korte anbefaling er at tale med deres barn på modersmålet, barnet
lærer dansk i dagplejen)
• Kode til BørneIntra skal være klar – hvis det vurderes, at familien er klar til Børneintra.
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