Principper for information til forældre for område Hammel syd/øst- godkendt på
bestyrelsesmøde den 4. april 2017.
God kommunikation mellem institutionerne og forældrene er afgørende for at opnå et godt
samarbejde i hverdagen. En del af dette er at forældrene bliver informeret om hverdagen i
institutionen. Som det er i dag, kommunikeres information fra områdets institutioner til forældrene
via forskellige kanaler som sms, e-mail, Day-Care etc. Med disse principper ønskes det at sætte
denne kommunikation lidt mere i system.
Årshjul: En gang årligt, udarbejdes der et pædagogisk årshjul indeholdende de pædagogiske planer
for det kommende år. Det udsendes til institutionens forældre via e-mail.
Forældre informeres jævnlig i løbet af året: Der udsendes informationsbrev via Day- Care, , hvor
forældre bliver informeret om pædagogiske aktiviteter og hvordan forældrene kan støtte op her om.
Informationsbreve bruges yderlig til, at annoncerer nye medarbejdere/pædagogstuderende/vikarer
med kort en beskrivelse og billede. Endelig kan informationsbrevet indeholde information fra
forældrebestyrelsen. Informationsbreve gemmes under dokumenter på Day-Care så de er
tilgængelige i en længere periode.
Tavler: Bruges til løbende at orienterer forældre om aktuelle pædagogiske aktiviteter, fødselsdage
etc.) på de enkelte stuers opslagstavle i institutionerne. Tavlerne bruges derudover til stuespecifikke
informationer som fødselsdagsinvitationer, maddag og planer for fællesfrugt.
Nyheder fra dagligdagen: nyheder og historier fra dagligdagen skrives evt. i en dertil indrettet
dagbog i institutionen.
Information om forældrebestyrelsens arbejde: Referater fra bestyrelsens møder udsendes og
gemmes på Day-Care. Anbefalinger annonceres via Day-Care og gemmes på områdehjemmesiden. Principper gemmes på hjemmesiden. Endelig har bestyrelsen mulighed for at
udsende informationer via månedsbrevet.
Information til nye forældre: Nye forældre får i forbindelse med opstart tilsendt velkomstpjecen ”Til
forældre fra forældre”, information om dagligdagen i institutionen, institutionens årshjul, samt
information om støtteforening/aktivitetsråd. Herudover henvises til dokumenter på hjemmeside og
Day-Care.
Day-Care forum: Day-Care forum bruges til at sende forskellige emner til debat i forældregruppen.
SMS: SMS bruges fortrinsvis til hastebeskeder til enkelte forældre.
Beskeder på Day-Care: Beskedmenuen på Day-Care kan bruges til at udsende generelle
informationer til alle institutionens forældre på dag-til-dag basis (opfordring til at medbringe ekstra
tøj, ”husk tur ud af huset” og lign.). Derudover bruges Day-Care beskeder til at anmode om
ferietilbagemeldinger.

