
Om uddannelsen
Gennem uddannelsen lærer du, hvordan du kan arbejde systematisk med 
forældreinddragelse, ud fra de tanker og intentioner der ligger til grund for den 
styrkede læreplan. 

Du kan tilegne dig redskaber til at etablere et konstruktivt samarbejde, samt 
redskaber til at håndtere de dilemmaer og udfordringer der kan opstå. Du vil få 
indsigt i, hvordan du i samarbejdet kan inddrage barnets perspektiv.  

Mål for uddannelsen
Efter uddannelsen kan du:

• systematisk arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og 
tværgående dimension i den pædagogiske praksis, arbejde bevidst med 
rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt  
inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen

• alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk 
samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, 
organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte 
familie og forældregruppe

• inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, 
udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den 
enkelte familie

• tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for  
forældresamarbejde

• alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og 
forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation 
til barnets trivsel og udvikling.

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Målgruppe
Denne uddannelse henvender 
sig til dagplejere, pædagog-
medhjælpere og pædagogiske 
assistenter.

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til uddannelsen via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Dorte Lorenzen tlf: 87412604, mail: dol@sosuoj.dk 

Mette Gamborg tlf: 40117833, mail: mga@sosuoj.dk

Faktablad: 48730

Tid og sted 
Antal dage: 4 dage
 
Daglig undervisningstid:  
kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder uddannelsen på:

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

Økonomi
Uddannelsen er gratis for  
deltagere, der tilhører AMU- 
målgruppen, dvs. uddannelse til 
og med faglært niveau. 

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 

 Aarhus • Silkeborg • Skanderborg • +45 8741 2626


