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Kære forældre
I hånden har du en guide til, hvordan du læser og bruger den
børnebeskrivelse, som er udgangspunkt for alle forældresamtaler i Område
Nord. En børnebeskrivelse er en beskrivelse af, hvordan dit barn trives i
dagligdagen, og hvordan det fungerer og udvikler sig fx sprogligt, motorisk
socialt.
Børnebeskrivelsen danner udgangspunkt for alle forældresamtaler i Område
Nord. I Område Nord står personale og forældre sammen, skulder ved
skulder, om børnenes udvikling trivsel. Børnebeskrivelsen er vores fælles
redskab.

Hvad indeholder Børnebeskrivelsen
Børnebeskrivelen laves af personalet. Efterfølgende kan du supplere med
dine egne beskrivelser af dit barn og komme med bemærkninger til det,
personalet har skrevet. Derefter afleverer du børnebeskrivelsen til personalet
og sammen aftaler I en tid til en samtale. Det er personalet, der kontakter dig,
når det er tid til en samtale.
Alle børn i området for tilbudt samme antal samtaler – se ”oversigt samtaler”
senere i dette dokument.
Opsamling på barnets ressourcer, kompetencer og udviklingsretning
I dette felt laves en kort opsamling af hovedpointerne fra alle de øvrige felter.
Der er fokus på både de ting, der fungerer rigtigt godt, og de eventuelle
udfordringer og problemer, der kan være.
Vi tror på, at det altid er muligt at udvikle sig og at ting altid kan gøres bedre.
Derfor skriver vi det ned, som vi aftaler ved forældresamtalen. Det kan for
eksempel være hvis der skal inddrages andre fagpersoner i forhold til dit
barn.
På den måde bliver børnebeskrivelsen både en bagudrettet beskrivelse af
barnets trivsel, udvikling og evt. udfordringer. Og den er et værktøj til at huske
hinanden på, hvad der er aftalt.

Samlet udviklingsvurdering
Ud fra hele børnebeskrivelsen laver personalet en samlet vurdering af, hvad
der skal til for, at personalet og I som forældre kan yde den bedste indsats for
dit barn.

Forældrekommentarer og oplevelse
Her skriver du, hvordan du oplever dit barn i dagligdagen. Trives dit barn? Er
der noget, som barnet er særlig glad for eller god til? Eller er der noget, som
går barnet på i hverdagen? Det er vigtigt, at du skriver dine kommentarer i
børnebeskrivelsen så personalet har mulighed for at forberede sig bedst
muligt inden forældresamtalen. Det giver det bedste udgangspunkt for en god
dialog.

Barnets udvikling og trivsel
Barnets trivsel beskrives ud fra de læreplanstemaer og de mestringsmål, som
er vedtaget i områdebestyrelsen for Område Nord.

Familien og forældresamarbejdet
Her står de oplysninger om jeres familie, som er relevante i forhold til barnet.
Det er også her, du skal skrive, hvordan du oplever samarbejdet er med
institutionen, og om der er nye behov vi skal tage højde for i vores
samarbejde om dit barn.

Særlige oplysninger ift. skolestart
For at give barnet den bedste start på skolelivet videregiver vi relevante
oplysninger til dit barns kommende skole.

Forløbet op til forældresamtalen

Børnebeskriv
else sendes
til dig via
MitBarn

Dit barns primær
pædagogiske personale
laver en børnebeskrivelse

Indenden
samtalen
sender du
børnebeskrivels
en retur med
dine
kommentarer.

Der afholdes
forældresamtale

Oversigt over samtaler
I løbet af den tid dit barn går i dagpleje, vuggestue og børnehave i Område Nord, er der faste
tidspunkter for, hvornår der er forældresamtaler. Dem kan du se nedenfor. Da børnene har
forskellige aldre, når de starter i institution, kan tidspunkterne for, hvornår der er forældresamtale
variere lidt.
Det er vigtigt for os at understrege, at du altid kan bede om en samtale, hvis der er behov for det.
Samtaler i Dagplejen
Kontaktbesøg
1-1½ time

2 mdr. samtale
10 min over
telefonen

½ årlig
afkrydsning ift.
læreplan

2½ år
Opfølgning

Brobygning til
børnehave

1,10 årssamtale
15-20 min

3 årssamtale
15-20 min

Brobygning til
børnehave

4 årssamtale
15-20 min

5.5 årssamtale
15-20 min

Brobygning til
skole

Samtaler i vuggestuen
Introsamtale
30 min

3 mdr. samtale
30 min

Samtaler i børnehaven
Introsamtale
30 min

3 mdr. samtale
30 min

Barnets navn

Barnets fødselsdag

Opstarts dato

Navn på barnets mor

Navn på barnets far

Navn på
Børnehus/gruppe/dagplejer

Opsamling af barnets ressourcer, kompetencer og udviklingsretning!
Samlet udviklings vurdering
Børn der har brug for, at vi øger
indsatsen med hjælp fra andre
fagpersoner!

Børn der har brug for særlig indsats, med
udvidet forældrekontakt og involvering af
andre!

Børn der har brug for særlig indsats i
institution, med almindelig
forældrekontakt!

Forældre kommentar og fortællinger til børnebeskrivelse
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science
Familien og forældresamarbejde
Fremmøde den
seneste periode.

Særlige oplysninger ift. skolestart

Børn i ”normal” udvikling!

Tværfaglige samarbejdspartnere
Børnebeskrivelse udarbejdet
Dato

Navn

Forældresamtykke
Jeg giver som forældre/værge tilladelse til at nærværende børnebeskrivelse må videreformildes til andet
pasningstilbud/skole. Endvidere at den modtagende part må kontakte for uddybning.

Dato

Navn

