Forældresamtaler i Borggarden
For at dit barn trives bedst muligt, er det vigtigt at vi har et tæt samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden
med at skabe de bedste rammer for dit barns udvikling. Disse samtaler holdes i Borggårdens åbningstid, og i
medarbejdernes arbejdstid. Du kan lave en aftale i så god tid, at du vil kunne planlægge det med dit
arbejde. Vi har nogle faste skemaer samt udviklingsbeskrivelser, som vi tager udgangspunkt i til samtalerne.
På dette skema kan du læse mere om, hvilke typer samtaler vi holder, hvem der deltager og hvilke skemaer
vi bruger i vuggestuen og børnehaven.
Du vil altid kunne gå til en af pædagogerne og høre, om små ting i hverdagen, og du kan via vores dagbog
samt billeder kunne følge med i vores hverdag.
Andre samtaler
Hvis du er bekymret for dit barn, er usikker om noget eller hvis der sker ændringer i dit liv, som kan påvirke
dit barn, har du altid mulighed for at komme og bede om en samtale, Omvendt vil vi også indkalde til møde,
hvis der er noget, vi er bekymrede for eller usikre på.
Hvis dit barn har brug for en mere fokuseret eller særlig indsats til at støtte dets udvikling og trivsel holder
vi det antal samtaler, der er behov for, med de personer, der er relevante.

Vuggestuen Alferne
I vuggestuen vil du få tilbudt op til 4 samtaler, mens dit barn går her, alt afhængig af hvor gammelt dit barn
er, når det starter hos os. Hvis enten vi eller du skønner, at der er behov for det, sikrer vi en mere fokuseret
eller speciel indsats for at give dit barn de bedste udviklingsmuligheder.
Introsamtale:
Når dit barn får tilbudt en plads i Alferne, bliver du tilbudt at komme til en opstartssamtale med personale
fra Alferne. Her har du mulighed for at fortælle alt det, der er vigtigt for os at vide, når dit barn starter, og vi
vil informere dig om vores dagligdag, samt hvad du har behov for at vide, når du bliver forælder i
Borggården.
3-6 måneders-samtale
Efter dit barn har været hos Alferne mellem 3 og 6 måneder, tager vi en dialog om, dit barns udvikling
hvordan dit barn trives hos os. Vi ser på, om der er noget vi skal væres særligt opmærksomme på.
På vej mod 2 år
Inden dit barn fylder 2 år vil vi have en dialog omkring dit barns udvikling og trivsel.
Overgang til børnehaven
Til denne samtale har vi fokus på overgangen fra vuggestue til børnehaven. Hvilke ting ændrer sig for
barnet og for dig som forælder. Vi informerer om dagens rytme, ændrede krav til dit barn og jer, og vi har
dialog om dit barns udvikling og trivsel hos os.

Buffergruppen Dragerne
Denne gruppe er kun åben i de måneder, hvor børnehavegrupperne er kommet op på 24 børn, så dette kan
variere meget fra år til år.
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Introsamtale
Når dit barn får tilbudt en plads i Dragerne, bliver du tilbudt at komme til en opstartssamtale med
personale herfra. Her har du mulighed for at fortælle alt det, der er vigtigt for os at vide, når dit barn
starter, og vi vil informere dig om vores dagligdag, samt hvad du har behov for at vide, når du bliver
forælder i Borggården.
3-6 måneders-samtale
Efter dit barn har været hos Dragerne mellem 3 og 6 måneder, tager vi en dialog om, dit barns udvikling
hvordan dit barn trives hos os. Vi ser på, om der er noget vi skal væres særligt opmærksomme på Og vi ser
på resultatet af sprogtesten, og om den vises nogle punkter, som vi skal være opmærksomme på i forhold
til dit barns sproglige udvikling.
Overgang fra Dragerne til anden stue
Der vil blive tilbudt en samtale ved overgangen fra Dragegrotten til anden stue, hvor vi sikrer, at
oplysninger omkring barnet bliver videregivet fra Dragegrotten til børnehavegruppen. Alt afhængig af hvor
længe dit barn er tilknyttet Dragerne kan denne samtale være i stedet for 3-6 mdr. samtalen

Børnehavegrupperne Guldtårnet, Skattekammeret og Riddersalen
Introsamtale
Hvis barnet er startet direkte i en af de aldersintegrerede grupper, bliver du tilbudt en opstartssamtale.
Her har du mulighed for at fortælle alt det der er vigtigt for os at vide, når dit barn starter, og vi vil
informere dig om vores dagligdag, samt hvad du har behov for at vide, når du bliver forælder i Borggården
3-6 måneders-samtale
Hvis dit barn er kommet fra Alferne eller Dragerne vil du blive tilbudt en samtale indenfor 3 måneder efter
barnet er startet på ny stue.
Hvis dit barn er startet direkte i en af børnehavegrupperne tager vi efter 3 til 6 måneder en dialog, hvordan
opstarten er gået, og vi vil have dialog omkring dit barns udvikling, hvordan dit barn trives hos os, og vi ser
på, om der er noget vi skal væres særligt opmærksomme på. Alt afhængig af dit barns alder vil vi ligeledes
se på resultatet af sprogtesten, og om den vises nogle punkter, som vi skal være opmærksomme på i
forhold til dit barns sproglige udvikling.
På vej mod 4 år
Inden dit barn fylder 4 år, vil vi vurdere, hvorvidt der er behov for en samtale. Hvis der indtil videre ikke har
været særlige punkter vi skal være opmærksomme på, holder vi kun denne samtale hvis du som forælder
ønsker det.
Førskolesamtale:
I november året før dit barn skal starte i skole vi afholde en samtale om barnets skolestart, hvor vi vil tale
ud fra et fast skema. Her vil vi tale om, hvordan I bedst kan sikre jeres barn en god skolestart, og hvad I
eventuelt skal arbejde med den sidste tid i børnehaven. Med din tilladelse vil vi videregive informationer
omkring dit barn til skolen, så vi sikrer så god en start som muligt.
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Tårnkammeret
Her er det lidt flere møder, og med flere faste deltagere.
Overleveringsmøder:
 Deltagere:
Forældre, primærpædagog fra TK, tidligere institution, TCBU – relevante aktører ad hoc, leder
Forbesøg af forældrene – afholdes enten før eller efter overleveringssamtalen:
 Afholdes inden barnet starter i Borggården
 Vi har tjekliste med spørgsmål til opstartssamtalen – dagens gang i Borggården og på
Tårnkammeret
 Deltagere:
Forældre og stuepædagog
Handleplansmøde:
 Afholdes efter ca. 3. mdr. efter barnets start – opstart på handleplan. Vi bruger
 Deltagere:
Forældre og stuepædagog
Statusmøder
 Fast dagsorden
Hvad er status lige nu – hver deltager får et underpunkt
Hvad gør vi fremover? – handleplanen
 Afholdes hvert ½ år – første møde er 3 mdr. efter handleplansmøde
 Deltagere:
Forældre, primærpædagog, TCBU – relevante aktører ad hoc, psykolog deltager altid, leder
 Vi laver en status- og handleplan, som vi udsender via Sbsys til samarbejdspartnere og mail til
forældrene
Statusmøder vedr. førskolebørn:
Her er der forskellige modeller.
Det sidste statusmøde inden barnet har alderen til at komme i skole - vi ved ikke om barnet
skal skoleudsættes
 Her deltager ud over de faste også skoleleder fra distriktsskolen


På dagsordenen er ud over de faste også punktet:
Skolestart – hvornår og hvor?

Det sidste statusmøde inden barnet har alderen til at komme i skole - vi ved, at barnet skal
skoleudsættes
V I AFHOLDER ALMINDELI GT STATUSMØDE
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F ORBEREDENDE MØDE TIL SKOLE INDEN NOVEMBER FØR FORVENTET SKOLESTA RT OG
SKOLEPLACERING






Fast dagsorden
Hvad er status lige nu – hver deltager får et underpunkt
Hvad gør vi fremover? – handleplanen
Skolestart – hvornår og hvor?
Deltagere:
Forældre, primærpædagog, TCBU – relevante aktører ad hoc, psykolog deltager altid, leder
Vi laver en status- og handleplan, som vi udsender via Sbsys og -/ eller mail

O VERLEVERING TIL SKOLE LIG E INDEN SKO LESTART
 Dagsorden
Hvad er status lige nu – hver deltager for et punkt
 Deltagere:
Primærpædagog, TCBU, relevante aktører ad hoc, leder, skoleleder, skolepædagog eller klasse
lærer
 Vi laver en statusbeskrivelse ud fra samme model som til statusmøderne, men udfylder kun det
øverste
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