Greve kommune

Yderligere information :
Hvis I har brug for yderligere information
kan I kontakte den pædagogiske leder i
jeres dagtilbud.
Vi ser frem til et godt samarbejde med
jer.
Venlig hilsen
Greve kommunes Dialogudvalg på
Dagtilbudsområdet

Center for Dagtilbud & Skoler
Center for Børn & Familier

Forældreinformation

Dialogudvalg på
dagtilbudsområdet
- et samarbejde mellem
fagpersoner og forældre om børns
trivsel og udvikling

Kære forældre
Alle børn kan have brug for en særlig indsats fra
forældre, pædagoger eller andre i løbet af deres
første seks år.
Nogle gange kan det være svært at hjælpe barnet
selv. Derfor har vi Dialogudvalg, som forældre og
pædagoger kan henvende sig til.
Her kan man få hjælp til de bekymringer eller vanskeligheder, der kan opstå omkring udviklingen hos
et barn og til at forebygge, at det bliver værre.

Før dialogmødet
Forældre deltager i dialogen om deres barn på dialogmøderne.
Før dialogmødet aftaler forældrene med barnets pædagoger, hvad der er vigtigt at tale med dialogudvalget
om.
Efter aftale med forældre skriver barnets pædagoger
et kort mødeoplæg, som forældrene skriver under på.
Forældrene har mulighed for at supplere mødeoplægget med yderligere bemærkninger.

Det kan for eksempel være, hvordan de
voksne bedst kan støtte

Det vurderes, om det vil være en god idé, at andre
vigtige personer også skal deltage. Det aftales også,
om der skal deltage en tolk i dialogmødet.

• at barnet trives og lærer mest muligt

På dialogmødet

• at barnet er glad for at gå i dagtilbud

På dialogmødet byder den pædagogiske leder velkommen og fortæller, hvordan dialogmødet foregår.

• at barnet har et godt samvær med børn

og voksne både i dagtilbud, i fritiden og i
familien

På dialogmødet taler deltagerne om, hvordan der
bedst kan arbejdes videre i dagligdagen for at hjælpe
barnet.

Det kan for eksempel være
Dialogudvalget består af den pædagogiske leder i
jeres barns dagtilbud, som er mødeleder samt en
sundhedsplejerske, ressourcepædagog, psykolog,
logopæd, og familierådgiver.
Det betyder, at der er mulighed for at få forskellige
faglige synspunkter, rådgivning og evt. indsatser i
Dialogudvalget.
Der holdes dialogmøder onsdage i ulige uger kl.
8.30– 11.30

• om forældre, lærere og pædagoger kan

forandre noget i barnets hverdag
• om en ressourcepædagog, logopæd

eller psykolog kan støtte de voksne omkring barnet i at skabe forandringer.
• om der er brug for en vurdering af

barnets udvikling fra psykologen eller
logopæden.
• om der skal tilbydes støtte fra Familie-

rådgivningen

I slutningen af mødet drøftes anbefalinger og beslutninger om, hvilke indsatser, der skal til for at skabe
forandringer i forhold til bekymringen/ udfordringen.

Efter dialogmødet
Efter dialogmødet skriver Dialogudvalget et kort referat af anbefalinger og beslutninger fra dialogmødet, som sendes til alle deltagerne.
Herefter taler forældre, pædagoger og eventuelt
andre fagpersoner sammen om den videre udvikling, herunder anbefalingerne til deres egne indsatser. De aftaler også, hvornår og hvordan der fremover følges op på barnets udvikling.
Forældrene giver tilsagn til, at en eventuel indsats
fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller
fra Familierådgivningen kan gå i gang, hvis det ikke
er aftalt på selve dialogmødet.
Indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) foregår via Dialogudvalget.
Såfremt der skal tilbydes støtte fra Familierådgivningen, sker dette via en underretning til Familierådgivningen.
Forældrene kan også selv henvende sig til PPR eller
Familierådgivningen.

