
Del 3 - Gruppearbejde med de 2 plakater:  Deltagerne skal svare på spørgsmål vedr.
'kommunikation mellem hjem og dagtilbud' samt færdselsregler i Aula. Der vælges en sekretær til
øvelsen som skrive alle inputs ind i kasserne. Brug ca. 5 min til at udfylde hver kasse. Første
drøftelse (turkise felter) drejer sig om, hvad man gerne vil kommunikere om i Aula og hvad man vil
fastholde som en del af den mundtlige kommunikation i dagtilbuddet (se evt. svar udgave fra
pilotprojektet). Anden drøftelse handler om, hvilke emner man kommunikerer om i henholdsvis
beskeder samt opslag i grupper. Tredje drøftelse er rettet mod svartider og kadence i skriftlig
kommunikation fra dagtilbud til hjem.
Deltagerne kan evt. deles op i 2 mindre gruppe. Når tiden er gået, kan hver gruppe fremhæve,
hvad de var mest optagede af under drøftelserne og giver et eksempel på, hvad de har skrevet på
plakaten.

DREJEBOG TIL LOKALEDREJEBOG TIL LOKALEDREJEBOG TIL LOKALE
PROCESSERPROCESSERPROCESSER

Mødets varighed: 1 time og 15 min. (kan evt. lægges i forlængelse af et forældrebestyrelsesmøde)
Deltagere: Institutionsleder, forældrebestyrelse, min. 1 medarbejderrepræsentanter samt
aulakontakt.
Lokale: Et sted, hvor der er god afstand mellem deltagerne af hensyn til Covid-19 retningslinjer.
Forberedelse/I skal bruge: 
Post-it notes, kuglepenne og tuscher, printede arbejdsplakater i A3 eller A2 (bilag 1-4) til
gruppearbejde.

Del 1 - Intro:  Velkomst ved institutionsleder (ca. 5-10 min.). Institutionslederen fortæller, hvorfor
forældrene er inviteret til mødet: Hvorfor inddrager dagtilbuddet forældrene i
anvendelsesstrategien for Aula? Hvad kommer det nye system umiddelbart til at betyde for
forældrene? Hvordan kan forældrene være med til at udforme anvendelsen af Aula? Hvorfor er
deres input vigtige? Og hvad skal der ske i dag?  Er der behov for en præsentationsrunde gøres
dette her.

‘Del 2 - Sidste kontakt med dagtilbuddet’: Indledende øvelse (ca. 15 min.), som går ud på at få
deltagerne til at reflektere over, hvornår de sidst kontaktede enten dagtilbuddet eller en forældre
digitalt eller mundtligt. Deltagerne sætte post-its på plancher (bilag 1+2) med situationer, hvor de
har været i kontakt med dagtilbuddet eller forældre. Vigtigt at pointere, at de ikke behøver at gå i
detaljer ift. indholdet i kommunikationen. Fælles refleksion til sidst: Hvad træder frem, når vi
betragter eksemplerne? Hvad er vigtigt at holde fast i jf. de to kommunikationsformer?

Del 4 - Afslutning: Institutionslederen opsummerer og afslutter mødet (ca. 5 min.).  Plakater
indsamles. Dette er institutionens grundlag for lokale principper for anvendelse af Aula. Indholdet
kan omformuleres til principper, der indgår sammen med de andre principper som
forældrebestyrelsen udarbejder (se forældrebestyrelseshåndbogen). Disse kan offentliggøres og
deles med den resterende forældregruppe.



Hvornår har du sidst sendt
en besked til børnehuset?



Hvornår har du sidst haft en
samtale/snak om dit barn med

en medarbejder fra huset?



KOMMUNIKATION MELLEM HJEMKOMMUNIKATION MELLEM HJEMKOMMUNIKATION MELLEM HJEM
OG DAGTILBUDOG DAGTILBUDOG DAGTILBUD

Dette kommunikerer vi om
i Aula...

Vi kommunikerer ikke i
Aula når...

Beskeder bruger vi til... Opslag bruger vi til...

Forventlig svartid på beskeder
ml. forældre og medarbejder
er...

Hvor ofte skriftlig information
til forældre fra dagtilbuddet?

Til hvem:

Til hvem: Til hvem:



FÆRDSELSREGLERFÆRDSELSREGLERFÆRDSELSREGLER

Vi sikrer en god tone ved at...

3 gyldne regler for god kommunikation:

Hvordan får vi løbende lavet
evaluering af færdselsreglerne?

Andre opmærksomhedspunkter
ift. Aula:


