
 
 
 
 

 

Forældre og personale har fællesansvar i Stavtrup 

Dagtilbud 😊 

 

 
Hvad kan I som forældre forvente af Motorikinstitutionen 
Snurretoppen og hvad forventer vi af jer som forældre? 

 
I Stavtrup Dagtilbud og Snurretoppen er vores mål for forældresamarbejdet, at vi i 

fællesskab, personale og forældre, skaber optimale udviklingsmuligheder for børnene. 

Vi lægger vægt på, at vi gensidigt informere hinanden i hverdagen om det, der har 

betydning for børnenes trivsel.  

 

Vi forventer at i som forældre:  

➢ Har fokus på en god aflevering og afhentning (se uddybning i afsnittet herunder)  

➢ Respektere de aktiviteter der er i gang, når I bringer eller henter jeres barn.  

➢ Lever op til Dagtilbuddets kostpolitik ved madpakker, fødselsdage etc. Vi har nul 

sukker for vores børn.  

➢ Tager ansvar for skiftetøj og praktisk tøj efter vejret og holder orden i barnets 

garderobe. Det er vigtigt at der er navn i alt barnets tøj, fodtøj og sutter. Barnets 

garderobe skal være ryddet op hver dag og skal tømmes hver fredag til rengøring.  

➢ At I selv skifter sengetøj i barnevogn eller krybbe. Vi sørger for vask. 

➢ Giver institutionen besked ved ferie, fridage, sygdom på komme/gå skærmen efter 

de regler der er i Dagtilbuddet. Det er også vigtigt for os at I skriver barnets 

forventede komme/gå tider ind, da vi her i Snurretoppen laver medarbejdernes 

mødeplan ud fra de tider i har tastet ind. Det gør vi da det har stor betydning, at vi 

er flest mulige personaler på arbejde, når der er flest børn. Det kommer dit barn til 

gode☺  



 
 
 
 

➢ Støtter op omkring sociale arrangementer. I Dagtilbuddet opbygger forældre og 

børn relationer, der kommer til at forløbe resten af barnets børne- og ungdomsliv.  

➢ Giver kritik/feedback direkte til institutionen. Vi kan kun ændre på det vi ved, 

derfor er det vigtigt at komme med evt. utilfredshed hurtigst muligt.  

➢ Er loyale over for jeres institution. Fortæl den gode historie om institutionen – og 

fortæl kritikken til personalet/lederen.  

➢ Holder jer opdateret på de informationer der er på Aula.  

 

 

 

Aflevering og afhentning.  

Vi lægger vægt på en god aflevering af barnet om morgenen. Derfor er det vigtigt at 

følge de rutiner der aftales med personalet. En hurtig og tydelig aflevering og 

afhentning er ofte at foretrække for barnet. 

Den gensidige respekt for hinanden i afleveringen og afhentningen er vigtig, men også 

respekten for de børn der allerede er i gang med en leg eller en aktivitet, de skal ikke 

forstyrres. Vi opfordrer derfor til at aflevering sker enten før eller efter vores samling 

kl. 9.00 

Tjek dit barn ind på komme/gå skærmene og ud når du henter dit barn. Det er vigtigt 

vi ved hvor mange børn der er i institutionen, det er vores mulighed for at holde 

overblik over hvem der er i institutionen. Hvis vi bliver udsat for brand, er det også 

denne registrering der bliver brugt til at tjekke om alle børn er kommet ud af 

bygningen.  

 



 
 
 
 

Forældrenes inddragelse i hverdagen.  

➢ Som forældre må du gerne reagere hvis du oplever konflikter eller gråd blandt 

børnene under fx aflevering/afhentning. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en 

medarbejder. Vi skal hjælpe hinanden.  

➢ Forældrene er altid velkommen til at følge en dag i deres barns institution, det er 

dog vigtigt, at det er aftalt med den enkelte pædagog.  

➢ Der er altid opgaver, hvor det er dejligt at forældrene/bedsteforældrene hjælper 

til, det kan bl.a. være arbejdsdag på legepladsen, eller sy-aften til f.eks. klæd ud 

tøj og puder til puderummet. Kun fantasien sætter grænser.  

 

Måske er der også forældre der vil komme og vise noget af det de er optaget af. Som 

eksempel kan i komme og lave sygehus for børnene, være kok for en dag, spille 

badminton eller hvad du nu har af kompetencer. 

 

Fælles forventninger:  

➢ Barnets trivsel er et fælles anliggende, som begge parter deltager aktivt i at 

fremme.  

➢ Forældre og Dagtilbuddets personale har en gensidig forpligtigelse til at kontakte 

hinanden, hvis der sker noget der har betydning for barnets trivsel i dagtilbuddet.  

➢ Forældre og Dagtilbuddets personale omtaler hinanden loyalt, og har en 

respektfuld omgangstone.  

➢ Dagtilbuddets sociale liv er et fælles anliggende, hvor vi gensidigt indgår i et 

konstruktivt og positivt samarbejde, samt er parate til at vurdere en sag fra to 

sider.  

 

Hvad kan I forvente af Dagtilbuddet:  

➢ At jeres barn får en god og tryg dag i institutionen  

➢ At vi støtter barnets udvikling gennem leg og læring  

➢ At vi støtter barnet i at etablere gode venskaber  

➢ At vi støtter barnet i at blive selvhjulpen  

➢ At vi regelmæssigt fortæller om barnets trivsel  

➢ At vi servere et sundt frokostmåltid efter Dagtilbuddets kostpolitik  

 
Beskrivelse af Dagtilbuddets værdier osv. findes på hjemmesiden: 

https://stavtrupdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/ og hvis I klikker ind under 

Motorikinstitutionen Snurretoppen så finder I afdelingens værdier der. 

https://stavtrupdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/

