
SAMARBEJDE MELLEM HJEM OGSAMARBEJDE MELLEM HJEM OGSAMARBEJDE MELLEM HJEM OG
DAGTILBUDDAGTILBUDDAGTILBUD

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:

Når det er noget, der kan klares på 5
minutter
Når det er en svær samtale og det kræver
at vi sidder overfor hinanden
I dagligdagen prioriterer vi
‘garderobesnakken’ og den mundtlige
kommunikation mellem forældre,
medarbejdere og ledelse.

Mødeindkaldelser/referater
Aktiviteter fra dagligdagen, skriftlig
dokumentation og billeder
Hvis der er smitsom sygdom i huset
Fødselsdagsordning - deling af info.
Årsag til børns sygemelding hvis det
kræver uddybning fra forælderen
Åbning på den svære samtale og
forespørgsel om fysisk møde/samtale
Utilfredshed/klage

Forældre
Forældre

Forældre
Forældre
Leder

Leder/medarb.
/forældre
Leder

‘Need to know’ informationer

Når det handler om det

enkelte barn

Når det er noget den enkelte

skal forholde sig til

‘Nice to know’ informationer

Generelle informationer

Hurtig info

I opslag vedhæfter vi ikke filer

Medarbejdere tjekker Aula en gang om dagen, typisk om
morgenen når de møder.

En følsom eller vigtige besked vil blive bekræftet, at den
er modtaget af medarbejderen inden for 24 timer.

Udsendes minimum 2 gange om året, og
når der ellers er vigtigt nyt.



FÆRDSELSREGLERFÆRDSELSREGLERFÆRDSELSREGLER

Vi sikrer en god tone ved at...

3 gyldne regler for god kommunikation:

Hvordan får vi løbende lavet evaluering
af færdselsreglerne?

vi målretter kommunikationen til rette
vedkommende.
vi har respekt for hinanden.
vi holder ‘bolden’ på egen banehalvdel.
hvis budskabet ikke kan klare en mundtlig
samtale ansigt til ansigt, skal det heller ikke
skrives i Aula.
vi holder os til sagen.

Hold den gode tone.

Hav respekt for hinanden.

Overvej om det klares mundtligt.

Tages op i forældrebestyrelsen minimum en
gang om året

Forslag til bestyrelsen; at evalueringen beror
på en bredere undersøgelse i
forældregruppen. så det ikke kun er
bestyrelsens perspektiv.



BØRNEPERSPEKTIVER MELLEMBØRNEPERSPEKTIVER MELLEMBØRNEPERSPEKTIVER MELLEM
HJEM OG DAGTILBUDHJEM OG DAGTILBUDHJEM OG DAGTILBUD

I Aula kan vi skabe videndeling om det
enkelte barn via...

Andre ting...

Den rette dosering af information - hvornår er ‘nok nok’? 
Så længe informationen er målrettet er det fint.
Godt at den digitale kommunikation er blevet samlet ét sted.
Forældreuddannelse i ‘svar direkte’.
Kalender - bruges til hvad? Datosammenfald med
skolearrangementer? Fokusmøder i kalender? Hvornår kan
kalender synkroniseres med privat kalender?
Det er pt. svært at arbejde med børneperspektiver i Aula.
Når/hvis systemet rettes mod dette, vil vi undersøge det
nærmere.


