Dagtilbud og Skole 10. august 2016
(revideret den 17. august).

Kommissorium for Opgaveudvalg for
forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra
0 – 6 år
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Fokus på og viden om forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution og hjemmet
samt dannelse er på kort og lang sigt af væsentlig betydning for børns trivsel og læring. Derfor ønsker
Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg til at udarbejde vision og målsætninger herfor –
herunder også samarbejdsrelationer mellem familie/forældre, sundhedsplejen og daginstitutionen.
Opgaveudvalget skal fokusere på tre hovedområder:
Forældresamarbejde
Samarbejdet med forældre handler både om forældrerollen, den formelle kompetence - forældre har i kraft
af bl.a. bestyrelsesarbejdet - og om øvrigt samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens trivsel,
læring, udvikling og dannelse. Det daglige forældresamarbejde af mere uformel karakter bygger på et
tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde herom - herunder også rådgivning og sparring fra Sundhedsplejen og
medarbejdere i daginstitutioner til forældre med udgangspunkt i de enkelte forældres behov. Det
pædagogiske personale og ledelse har ansvar for at inddrage forældrene i et samarbejde, ligesom
daginstitutioner og forældre samarbejder om at fremme børnefællesskaber, der også støtter børnenes
indbyrdes venskaber gennem fx legeaftaler og lignende.
Dannelse
Dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktivt handlende forankrer værdier og
viden i egen personlighed som rettesnor til at orientere sig og handle i en global verden som et
hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. Kultur og kunst er vigtige elementer i dannelse til at
understøtte børns udvikling af deres selvforståelse og forståelse for andre. Dannelsen udvikles fra børnenes
tidlige alder ved at prioritere udvikling af børns selvstændighed og evne til medbestemmelse, forståelse for,
indlevelse i og solidarisk handlen i forhold til andre. Dannelsen udvikles både i hjemmet, i daginstitutioner
og dagpleje.
Dannelse arbejdes der kontinuerligt med i Gentoftes daginstitutioner, og der er fokus på, at børnene bliver
klædt på til at være samfundsborgere, bl.a. gennem Fri for Mobberi og Ren by hver dag og fællesskaber.
Sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitutioner/dagpleje og hjemmet
Forskning viser, at værdier, aktiviteter og samværsformer i hjemmet spiller en afgørende rolle for barnets
udviklings- og læringsmuligheder fra den tidlige barndom, og at forskelle heri imellem familier sætter sine
spor i forhold til fremtidig uddannelse, indkomst og helbred. Et tæt samarbejde mellem forældre og
sundhedspleje/daginstitution og målrettede indsatser med fokus på læring i hjemmet styrker børns trivsel,
udvikling og læring. Faktorer, som udgør et rigt miljø i hjemmet er bl.a. højtlæsning, længere samtaler
mellem børn og forælder, læringslege med tal og bogstaver, at tegne og male og legeaftaler. Engelsk
forskning på området pointerer, at det forældrene gør sammen med børnene er mere betydningsfuldt end
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den sociale og kulturelle baggrund. Endelig er det centralt, at forældrene selv er bevidste om, at de kan
gøre en forskel for deres børns udvikling.

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i nuværende vision, indsatser og relevant forskning udarbejde:
-

Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og hvordan
forældrene ønsker mere samarbejde.

-

Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem aktiviteter i
hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart,
vuggestuebørn og børnehavebørn

-

Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen under Børne- og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk.
4, i lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af:


5 medlemmer af kommunalbestyrelsen



10 borgere fordelt således:
- To forældrebestyrelsesrepræsentanter - fra henholdsvis en selvejende og en kommunalt
daginstitution
- To forældre, der modtager hjemmebesøg fra Sundhedsplejen til deres nyfødte barn
- Tre forældre med vuggestuebørn – heraf om muligt én med barn i en daginstitution med
kompetencecenter
- Tre forældre med børnehavebørn – heraf én med barn i en daginstitution med kompetencecenter
To af forældrene skal også gerne have børn i skolealderen (af hensyn til at tænke sammenhæng til
skole).

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af Direktør for Børn og Skole.

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for
Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige
sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
Der afholdes fire-fem møder i udvalget i 2017: Mødet i december vil være af 3 timers varighed. De
efterfølgende to-tre møder (i marts og april) vil være af to timers varighed, og det sidste møde (i juni) vil
være af 3 timers varighed.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
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Udvalget skal også tage stilling til, hvordan borgere og videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af
udvalget, involveres i udvalgets opgaver.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalget påbegynder sit arbejde i december 2016 og afslutter det i august 2017.
Opgaveudvalget afrapporterer løbende sit arbejde til Børne- og Skoleudvalget. Første afrapportering i maj
2017 vil være om de foreløbige forslag til de tre opgaver. Endelig afrapportering med levering af endelige
produkter sker til Børne- og Skoleudvalgets og kommunalbestyrelsens møde i august 2017.
Opgaveudvalget indarbejder i tidsplanen, også processen for involvering af øvrige borgere mv. i udvalgets
arbejde.

6. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende
budget, vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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