Tidlig indsats og etik i forældresamarbejdet.
Forældrene er den vigtigste partner i forældresamarbejdet omkring børnene.
Forældrene er dem, der kender deres børn bedst, og vi kan supplere med den viden, vi har og får om
børnene i hverdagen – begge parter bringer den fælles viden i spil til barnets bedste.
En tidlig indsats starter ofte med en bekymring, der kan være iagttaget, set eller hørt.
- Hvis bekymringen opstår fra forældrene må der max. gå 14 dage, før vi handler på
bekymringen.
- Hvis bekymringen opstår hos det professionelle team omkring barnet, må der max. gå 14 dage,
før vi handler på bekymringen, og første kontakt er altid til forældrene.
Eksempler på handlinger:
- Bekymringen fremlægges som en bekymring, vi har og foldes ud og drøftes med forældrene.
Sammen sikrer vi, at alle muligheder drøftes og udvikles sammen.
- Vi undersøger om bekymringen kan rettes op ved, at vi organsiserer os og handler anderledes i
vores hverdag.
- Små forsøgsmæssige ændringer i hverdagen (aktionslæring)
- Systematiserede iagttagelser
- KRAP skemaer
- Vi søger anonym vejledning hos vore faglige konsulenter
- Videooptagelser med opfølgning (ICDP og Marte Meo)
De løsninger der fungerer og holder i længst tid, er dem, vi laver i fællesskab, og her er forældrene
altid en del af fællesskabet.
- Det betyder bl.a. at vi er nysgerrige og spørger ind til de løsningsforslag, forældrene bidrager
med (jf. refleksionscirklen PLC, brug HV spørgsmål, spørg i dybden).
Første skridt i et godt samarbejde omkring en bekymring i mødet med børn, forældre, kollegaer:
- Brug en blanding af KRAP`s positive syn og ECDPèns relations vinkel
- Start med at skabe en god relation ved at være i en professionel tilstand hvor du er åben,
nysgerrig spørgende og tro på at den anden altid ønsker det bedste.
o Husk kropsproget som er 56% af dit sprog altid afslører om du også er oprigtig åben og
positiv.
- Når den gode relation er der, så er der tillid og i den atmosfære kan alle udfordringer løses
skridt for skridt og i et ligeværdigt samarbejde.
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