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INDLEDNING
Forældre er de vigtigste personer i et
barns liv. For at give børnene de bedste
vilkår, både i hjemmet og i de kommunale dagtilbud, er det derfor vigtigt, at det
pædagogiske personale og forældre samarbejder om børnenes trivsel, udvikling
og læring. Det gode samarbejde kendetegnes ved at være ligeværdigt og konkret og
ved at tage udgangspunkt i børnenes aktuelle behov. Det stiller krav til dagtilbud
og forældre om at tage et fælles ansvar1.
Dagtilbudsledere og forældre er enige
om, at en god dialog er en vigtig del af
forældresamarbejdet. Nyere forskning
viser dog, at forældre efterspørger mere
dialog omkring børnenes sprogudvikling, motoriske udvikling og skoleparathed2. I forbindelse hertil kan digitale løsninger være et godt redskab som afsæt
i og for dialogen3, og dermed et supplement til et tillidsfuldt og gensidigt samarbejde ansigt til ansigt4. Det understøttes
af en ny undersøgelse, hvor størstedelen
af forældre giver udtryk for et ønske om,
at kommunikationen med dagtilbud i
nogen eller højere grad foregår digitalt5.
KL gennemførte i slutningen af 2016 en
forvaltningsundersøgelse på dagtilbuds-

området. Resultaterne viste, at mange
kommuner allerede kommunikerer digitalt med forældre i dagtilbud, men der er
også en del, som ikke arbejder målrettet
med den digitale kommunikation endnu.
Næsten halvdelen af alle landets kommuner benytter kun i ringe eller nogen grad
digitale redskaber i kommunikationen
med forældre i dagtilbud6.

vikling i kommunerne og for at understøtte den bedst mulige overgang til Aula.
Materialet stiller skarpt på fire kommuners udvikling af forskellige former for
digitalt forældresamarbejde. Fælles for
de fire kommuner er, at de benytter en
digital platform som redskab i den daglige kommunikation mellem dagtilbud
og hjem.

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale
om et fælleskommunalt brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Som et led heri
bliver der udviklet en samarbejdsplatform, som kaldes Aula. Aula er en modernisering af det, der i dag hedder Skoleintra. Alle landets skoler kan tage Aula
i brug fra skolestart 2019. For at skabe en
bedre sammenhæng mellem dagtilbud
og skole har 93 af landets kommuner
valgt også at anskaffe Aula til deres dagtilbud. Aula vil give nye muligheder for
at kommunikere med forældre om det
enkelte barn, hvilket vil give det pædagogiske personale muligheder for en ny
tilgang til forældresamarbejdet.

Inspirationsmaterialet udgør et lille udsnit af kommunernes arbejde med digitalt forældresamarbejde. KL har i foråret
igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af digitale redskaber i dagtilbud.
Undersøgelsen skal afdække og dele
viden om, hvordan dagtilbud anvender
digitale redskaber i deres pædagogiske
praksis til at understøtte udvikling af læringsmiljøer og gode børnefællesskaber.
Der vil ligeledes være opmærksomhed
på, hvordan digitale redskaber anvendes i
samarbejdet med forældre og i sammenhængen til folkeskolen. KL har desuden
igangsat en undersøgelse af, hvordan
kommunerne samarbejder om og koordinerer i overgange fra dagtilbud til skole,
herunder om digitalisering understøtter
dette arbejde. Her vil dialog med forældre om overgangen også indgå som et element. Undersøgelsens resultater forventes at blive fremlagt i 2. halvår af 2017. I
regeringens nye dagtilbudsaftale er der
lagt kimen til, at dagtilbud i højere grad
skal kunne præsenteres sammenligneligt
og gennemsigtigt på digitale platforme. I
aftalen lægges der desuden op til, at forældre skal inddrages, når der skal udveksles relevant viden om børn i overgange.

KL sætter med dette inspirationsmateriale fokus på digitalt forældresamarbejde
i dagtilbud for at give inspiration til ud-
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’Godt på vej – I samarbejde med forældre’ 2017
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EVA 2016
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’Godt på vej – I samarbejde med forældre’ 2017
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EVA 2016
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EVA 2016 (i høj grad 35%, i nogen grad 38%, i mindre grad 20%, slet ikke 7%)
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47 % (7% ringe og 42% nogen grad)
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Ikast-Brande Kommune
Digitalt forældresamarbejde i dagtilbud

IKAST-BRANDE
KOMMUNE
Ikast-Brande Kommune har en overordnet strategi omkring samskabelse, der
vægter at politikere, borgere og andre
aktører sammen skaber, fornyr og udvikler de kommunale tilbud. På børne- og
ungeområdet er der derfor fokus på at
samarbejde med forældre. Ikast-Brande
Kommune har derudover udviklet PotentialeProfilen. PotentialeProfilen er en
forebyggende indsats, som kortlægger
mulige områder for opkvalificering af
personalets kompetencer i den enkelte
daginstitution.
PotentialeProfilen
Kvaliteten i dagtilbud undersøges gennem en kortlægning, som personalet skaber ved at svare på en digital spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er bygget op over seks temaer, hvoraf det ene
omhandler forældre. Forældretemaet er
delt op i to undertemaer: 1) Samarbejdet
om det enkelte barn og 2) forældremiljøet. Personalet spørges ind til temaerne,
og resultatet af svarene opgøres procentvis som kortlægningen. Efter kortlægningen arbejdes der videre med de temaer,
hvor der er behov for at opkvalificere
personalets kompetencer.
I det videre kompetenceforløb får det
pædagogiske personale forskningsbase-

›› Eksempel på PotentialeProfil kortlægning

ret viden og pædagogiske redskaber fra
materialet i et inspirationskatalog. Dette
bliver leveret af én PotentialeProfil-vejleder fra kommunens PPR småbørnsafdeling. Herefter laver det pædagogiske
personale observationer, der fører til ar-

bejde med det konkrete tema. I dette arbejde prioriteres det, at personalet lærer
af hinandens erfaringer ved at videndele
og coache hinanden.

Ikast-Brande Kommune
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›› EKSEMPEL PÅ 5 TRIN DER GENNEMGÅS I DET VIDERE ARBEJDE
måde bruges kortlægningen aktivt i den
generelle kvalitetsudvikling af det pædagogiske arbejde.

Tema: samarbejdet om det enkelte barn
1.
2.
3.
4.
5.

Generel viden om forældresamarbejde
Skabe positiv kontakt
Skabe gode samtaler omkring børn bl.a. ved hjælp af læreplanerne
Sikre forældres medindflydelse
Løbende forventningsafstemning omkring samarbejdet

Tidsperspektivet
Daginstitutionen arbejder typisk med
PotentialeProfilen gennem en periode på
to år. Personalet fortæller, at den tid der
bruges på arbejdet med PotentialeProfilen er godt givet ud. Kommunens beregninger viser, at det koster en almindelig
ansat en time om ugen i mødedeltagelse.
Med PotentialeProfilen opkvalificerer
man hele institutionens personale og arbejder med konkrete udviklingspunkter
samtidig. Udviklingskonsulent Heidi Bak
Nielsen uddyber: Det, det koster i tid, betaler sig godt i forhold til, at man får forebygget, at der er nogle børn, der kommer i vanskeligheder. PotentialeProfilen giver nemlig
en helt anden måde at arbejde forbyggende
på. Personalet arbejder sammen om at se
børns ressourcer og lære børn vigtige kom-

petencer i stedet for først at komme ind, når
tingene er gået helt galt.
Videndeling og udvikling
af det pædagogiske arbejde
Når der i et dagtilbud er blevet arbejdet
med et tema, som for eksempel forældresamarbejde, afholdes et netværksmøde
i institutionen. Her deler personalet det
de har arbejdet med, og den viden de har
fået ud af forløbet, med hinanden.
Alle daginstitutioner i Ikast–Brande laver
PotentialeProfil kortlægninger hvert
andet år. PotentialeProfilerne bliver gennemgået med hele institutionen. De år
hvor der ikke laves kortlægning, arbejdes
der med læreplanerne på baggrund af
den foregående kortlægning. På denne

Ti trins introduktion skaber opbakning
Ikast-Brande Kommune går meget op i,
at daginstitutionerne er motiverede for
at køre projektet. Derfor har de besluttet,
at der skal være 80% tilslutning blandt
personalet, før et projekt sættes i gang.
Ikast-Brande Kommune har en ti trins
introduktion til projektet. I første trin
får daginstitutionen besøg af PotentialeProfil-koordinatoren og lederen af PPR
småbørn, som laver en introduktion til
projektet sammen med nogle ansatte fra
andre institutioner, der har arbejdet med
projektet. Ønsker institutionen herefter
at være med, går de næste ni trin i gang.
Leder og personale sættes grundigt ind i
projektet over en proces på tre måneder
inden den endelige opstart.
Ikast-Brande Kommune har et mål om
at udbrede PotentialeProfilen til andre
kommuner og er i kontakt med flere
kommuner angående pilotprojekter.
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GENTOFTE
KOMMUNE
I Gentofte Kommunes børnevision
fremgår det, at politikere sammen med
forældre og fagprofessionelle er ansvarlige for at styrke barnets kompetencer.
Derfor ønsker Gentofte Kommune at
skabe bedre sammenhæng for børnene
gennem brobygning og øget samarbejde
med forældre. Den vision bliver understøttet af den politiske struktur. Gentofte
Kommune har flyttet en stor del af udvalgsarbejdet over i opgaveudvalg, hvor
politikere, borgere og andre interessenter
arbejder sammen om politikudvikling.

Digital forberedelse til
den årlige forældresamtale
Med den nye digitale platform kan forældre, på lige fod med det pædagogiske

personale, forholde sig til de 12 læringsmål fra kommunens fælles pædagogiske
læreplan. Læringsmålene er fordelt på
fire kompetencespor: Sundhed, læring,

›› Eksempel på børneprofil
Inde i hjulet ses de fire kompetencespor. Udenfor hvert spor ses de tre læringsmål, som er koblet på:

Kommunalbestyrelsen beslutter udvalgenes emner og udpeger medlemmer.
For at udvikle forældresamarbejdet er
der nedsat et opgaveudvalg, der består
af fem medlemmer af kommunalbestyrelsen og ti forældre7. Udvalgets arbejde
skal i efteråret 2017 bl.a. munde ud i
forslag til gode råd, der kan øge fokus på
forældresamarbejde i hverdagen. Et af de
projekter, som Gentofte Kommune har
succes med er et digitalt redskab til forældresamtalen.
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’Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år’
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Foraeldresamarbejde-0-til-6-aar
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sociale og personlige kompetencer.
Hvert af de fire kompetencespor er tilknyttet tre læringsmål. Både forældre
og det pædagogiske personale evaluerer
det enkelte barns udvikling inden forældresamtalen, set i forhold til kompetencesporene. Hjemmets og dagtilbuddets
evalueringer samles i en børneprofil,
som danner grundlag for samtalen.
I børneprofilen (se figur) visualiseres
pædagogernes og forældres evaluering
af barnets kompetencer. Med baggrund i
samtalen om hele barnets trivsel, udvikling og læring bliver forældre og personale enige om et fælles fokuspunkt for
det videre arbejde med det enkelte barns
udvikling. Det gøres i et digitalt fokuspunkt, som bygger på SMTTE modellen8.
Fokuspunkterne synliggøres i børneprofilen, og der kan aftales et opfølgningstidspunkt som noteres digitalt med advisering, der sikrer opfølgning. Det skaber
mulighed for at gennemgå en fælles
indsats i forhold til at styrke det enkelte
barns udvikling og progression. Foræl-
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dre og det pædagogiske personale giver
udtryk for, at det fælles udgangspunkt
skaber bedre samtaler med et indhold af
langt højere kvalitet og systematik end
tidligere.
BørneGenvej understøtter
overgangen til skole
I Gentofte Kommune benyttes den digitale platform BørneGenvej som supplement til den daglige kommunikation
mellem dagtilbud og hjem. Integrationen
mellem en digital pædagogisk platform
og BørneGenvej understøtter forældresamtalen og overgangen fra vuggestue
til børnehave og fra dagtilbud til skole.
Ved skolestart er der blevet foretaget
fem kompetencevurderinger, to sprogvurderinger og to motorikvurderinger.
Den seneste børneprofil, med de seneste
vurderinger bliver tilgængeligt for skolen ved samtykke fra forældre. Forældre
i Gentofte Kommune ser frem til kun at
skulle forholde sig til ét fælles digitalt
kommunikationssystem for både dagtilbud og skole.

SMTTE står for: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering
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Digitalisering stiller nye
krav til de faglige kompetencer
Drøftelsen med forældre om vurderingen af barnets kompetencer stiller krav
til det pædagogiske personale om at
kunne oversætte den fagprofessionelle
identitet til forældrene. Dagtilbudslederne skal derfor i højere grad vurdere pædagogens faglige kompetencer og samtidig have overblik over det pædagogiske
personales samlede it-kompetencer.
Den pædagogiske leder mener, at vejen
til succes kræver grundig forberedelse og
uddannelse. I Gentofte Kommune har de
klædt ledere og det pædagogiske personale på ved introduktion og overgang til
den digitale platform. Derudover har de
uddannet det pædagogiske personale i
observationsmetoder og det gode værtskab. Den gode samtale er omdrejningspunktet i kurset ’det gode værtskab’. Det
pædagogiske personale er efterfølgende
blevet tilbudt et opfølgningskursus om
det samskabende forældresamarbejde.
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GLADSAXE
KOMMUNE
Gladsaxe Kommune har udviklet en strategi på dagtilbudsområdet, hvor formålet
er at styrke det fælles ansvar for barnets
læring gennem øget forældreinddragelse9. Områdeleder Henrik Boman fortæller: Forældres inddragelse er rigtig vigtig
for os, for gennem forældres forståelse bliver
vi klogere på børnene, og det giver et langt
bedre helhedsbillede af barnet. Samtidig
fortæller han, at når forældre bliver inddraget, så bliver der skabt en større forståelse for det pædagogiske arbejde.
Pædagogiske redskaber
Gladsaxe Kommune har de sidste ti år
benyttet Didaktisk Anvendt Pædagogik
(DAP) som et fælles planlægnings- og
styringsredskab for det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Med DAP
har det pædagogiske personale fokus på
det enkelte barns læring bl.a. gennem fokusbarnsskemaer og projektarbejde.
Inspiration fra London
Gladsaxe Kommune har øget brugen af
digitale medier som et pædagogisk redskab og som en måde at styrke det fælles
ansvar for barnets læring. På en studietur
til London fik områdelederne indsigt i

9

›› FOKUSBARNSSKEMA
Fokusbarn er en observationsmetode, som giver det pædagogiske personale mulighed
for at observere det enkelte barn i dagtilbuddets hverdag og notere observationer i fokusbarnsskemaet. Børnene skiftes til at være ’fokusbarn’. Viden fra arbejdet med fokusbarnsmetoden bliver bl.a. brugt i projektplanlægning. Fokusbarnsskemaet udfyldes ofte sammen
med det enkelte barn eller børnegruppen.

›› PROJEKTARBEJDE:
Projektarbejde er en arbejdsform, som giver det pædagogiske personale mulighed for at
arbejde målorienteret med forskellige temaer samtidig med at børnene inddrages. Der bruges tre skemaer som styrings- og arbejdsredskaber i projektarbejdet: Pædagogisk planlægningsskema (skema 1), Processkema (skema 2) og Vurderingsskema (skema 3).

en anden måde at samarbejde med forældre på. Inspireret af Brenda Taggarts
forskning om ”hjemmelæringsmiljøets”10
betydning for børns læring i dagtilbud11
tog områdelederne ”læringsloopet” med
hjem til Gladsaxe Kommune.

det fælles ansvar, har forældresamtalen
i Gladsaxe Kommune skiftet navn til
udviklingssamtale. Tanken bag udviklingssamtalen er, at det pædagogiske
personale skal gå i dialog med forældre
på baggrund af data, som registreres i en
digital platform.

Læringsloopet skal bruges til at skabe et
fælles udgangspunkt for den individuelle forældresamtale. For at fremhæve

’Dagtilbudspolitik for Gladsaxe Kommune 2016’

10 Begrebet hjemmelæringsmiljø omhandler de måder familier derhjemme understøtter børns læring på. . Forskning peger blandt andet på, at
hjemmelæringsmiljøet er af betydning for børns sprogtilegnelse og tidlige læsefærdigheder. Faktorer som udgør et rigt hjemmelæringsmiljø, og
som understøtter børns sprog, er bl.a. bøger og andre skriftmaterialer i hjemmet, at forældre læser højt for deres børn og inddrager børnene i
længere samtaler samt at forældrene selv tror på at de kan gøre en forskel for deres børns udvikling.
11 Early Childhood Matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education Project (2010) Brenda Taggart m.fl. Early Childhood
Matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education Project (2010) Brenda Taggart m.fl.
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Udviklingssamtaler skaber
samarbejde om barnets læring
Den digitale del af forældresamarbejdet
foregår i en ny digital platform, som er
bygget op omkring fem læreplanstemaer12. Processen omkring arbejdet med
udviklings-samtalen foregår således:
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›› Læringsloop

•• Det pædagogiske personale markerer
relevante observationer under de
fem læreplanstemaer, som siden den
sidste samtale løbende er blevet registreret i den digitale platform.
•• Observationerne sendes til forældre
sammen med det pædagogiske personales refleksion omkring barnets
trivsel, udvikling og læring.
•• Når forældre har læst materialet sender de deres egne refleksioner tilbage
til det pædagogiske personale.
•• Forældre og det pædagogiske personale mødes til udviklingssamtalen
•• Til samtalen udarbejdes en fælles
konklusion, som lagres digitalt og
bruges som udgangspunkt for den
næste samtale.
Som figuren også illustrerer er det barnet
og barnets læring der er omdrejningspunktet under hele processen.
Sprogunderstøttelse skaber dialog
Den digitale platform er sprogunderstøttet. Det vil sige at indholdet kan oversættes til alle sprog. Det skaber en stor fordel
i kommunikationen med tosprogede
forældre, da der ikke i samme grad er
behov for en tolk. Sprogunderstøttelsen
gør, at nogle forældre bliver trygge og
interesserede i, hvad det er der foregår i
dagtilbuddet. Det er en stor forbedring,
selv når der sker oversættelsesfejl, da det

er med til at skabe en dialog. Områdelederen fortæller, at redskabet er blevet
positivt modtaget af forældre.
Fælles introduktion
understøtter en god opstart
Gladsaxe Kommune har op til anvendelsen af det digitale samarbejde forberedt
forældre på den nye platform og de udviklingsmuligheder for dagtilbuddenes
arbejde med børnenes læring, som kommunen har set i digitaliseringen af forældresamarbejdet.
For at sikre en god opstart på digitaliseringen af forældresamarbejdet, har
Gladsaxe Kommune afholdt en fælles
workshop, der introducerede alle områdeledere, dagtilbudsledere samt nøglemedarbejdere fra hvert børnehus og
dagplejen. Til workshoppen blev den
digitale platforms formål og opsætning
gennemgået. Deltagerne havde mulighed
for at stille spørgsmål undervejs. Som et
supplement til den fælles introduktion,
har Gladsaxe Kommune oprettet kurser,
hvor det resterende pædagogiske personale løbende kan blive introduceret til

det digitale redskab. For at sikre at de nye
udviklingssamtaler fungerer optimalt
har 13 børnehuse fra to områder afprøvet udviklingssamtalerne i tre uger og
kommet med feedback inden alle børnehusene blev koblet på. Planen er, at det
digitale redskab løbende skal udvikles på
baggrund af dagtilbuddenes indspark, og
at der på et tidspunkt vil blive oprettet
en version 2.0.
Udvikling af det pædagogiske arbejde
Overgangen fra analog til digital praksis for forældresamarbejdet har haft
en uforudset sidegevinst. Områdeleder
Henrik Boman fortæller: ”Det har højnet
kvaliteten af det pædagogiske arbejde, fordi
vi kommer til at diskutere praksis på tværs
af børnehusene på baggrund af den digitale
ramme”. I samtalen om indholdet af den
digitale platform, er det blevet tydeligt,
at der trods den fælles pædagogiske rammesætning med DAP er forskellig praksis
i børnehusene. Dialogen omkring forskelle og ligheder har udviklet og styrket
den pædagogiske praksis i områdets børnehuse.

12 Gladsaxe Kommune er en del af frikommuneforsøg. Kommunen har på baggrund heraf udarbejdet fem læreplanstemaer i stedet for seks. De
fem temaer er: personlige og sociale kompetencer, sprog og kommunikative kompetencer, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og
kulturelle udtryksformer og værdier.
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Digitalt forældresamarbejde i dagtilbud

FREDERICIA
KOMMUNE
På dagtilbudsområdet arbejder Fredericia ud fra den ramme, at udviklingen af
det enkelte barn skal ske i samskabelse
med forældre. For at styrke forældresamarbejdet er Fredericia i gang med at
udvikle digitale handleplaner og digitale
læreplaner, som skal gøre det lettere for
forældre og andre interessenter at følge
med og bidrage til børnenes trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.

Digitale pædagogiske handleplaner
inviterer flere interessenter med
Pædagogerne udarbejder en individuel
pædagogisk handleplan, for børn i udsatte positioner. Handleplanerne udfyldes
digitalt ud fra en SMTTE-model13. Forældre kan derefter inviteres til at skrive
med i et særligt forældrefelt. Andre interessenter, som for eksempel sundhedsplejersker og psykologer, kan ligeledes

13 SMTTE står for: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering

inviteres til at bidrage til den pædagogiske handleplan. Udgangspunktet er, at
det pædagogiske personale og forældre
er de vigtigste interessenter. Andre interessenter kan benyttes, når det vurderes,
at barnets trivsel, udvikling og læring
kan profitere heraf. På baggrund af det
skriftlige materiale afholdes et møde
mellem det pædagogiske personale og
forældre. Den digitale handleplan giver

Fredericia Kommune
Digitalt forældresamarbejde i dagtilbud

det pædagogiske personale mulighed
for at lægge dokumentation ind, eksempelvis i form af observationer. Samtidig
giver handleplanen mulighed for, at inddrage forældre i personalets hypoteser
omkring problemstillingens karakter. De
digitale handleplaner er et led i kommunens tidlige indsatser for børn i udsatte
positioner, og har til formål at arbejde
forebyggende.
Samskabelsesproces
Overgangen til de digitale handleplaner
kræver, at tilgangen til det pædagogiske
arbejde ændres. Pædagogisk udviklingskonsulent Susi Vedsted beskriver
ændringen således: Førhen har det været
pædagogernes faglige maskinrum at lave
udviklingsplaner for børnene, som de fremlagde for forældre. Nu arbejder vi mod en
samskabelsesproces med respekt for at forældre kender og har erfaringer med perspektiver på barnet som er nyttige for det pædagogiske arbejde med barnet, og at vi har faglige

perspektiver på barnet, som er nyttige for
forældre.
Derfor er der stor opmærksomhed på, at
forældre og det pædagogiske personale
kan bidrage med noget forskelligt.
Digitale læreplaner skaber
læringsorienteret dokumentation
Fredericia kommune arbejder også med
digitale læreplaner, som følger skabelonen for de pædagogiske handleplaner.
Læreplanerne er først og fremmest et
fagprofessionelt udviklingsredskab. Samtidig giver det digitale værktøj mulighed
for at fortællinger, videoer og billeder
kan deles digitalt med forældre. Det har
gjort, at den information forældre får
bliver læringsorienteret, fordi den kobles op på konkrete læringsmål. På denne
måde bliver det tydeliggjort at dagtilbud
og hjem er fælles om børnenes trivsel,
udvikling og læring.

›› SMTTE-model ifht. arbejdet med individuelle handleplaner og læreplaner

11

Den digitale kommunikation
skaber mere tid med børnene
En digital platform benyttes også til hverdagskommunikationen mellem dagtilbud og hjem. For at sikre at den analoge
og digitale kommunikation understøtter
hinanden er der i daginstitutionerne en
særlig opmærksomhed omkring, hvad
der kommunikeres digitalt, og hvad der
snakkes om, når der hentes og bringes.
En pædagogisk leder fortæller, at en af
fordelene ved den digitale kommunikation er, at det ikke tager tid fra børnene.
Personalet skal ikke afbryde den aktivitet de er i gang med for at tale med
forældre, når de laver en digital besked.
Samtidig kan forældre se informationen
og dokumentationen, når de har tid. Det
skaber bedre muligheder for at prioritere mellem hvad man kommunikerer
om digitalt og hvad man går i dialog om
ansigt til ansigt.
Udfordringer og gode råd
Det pædagogiske personale har forskellige it-kompetencer. Der er stor variation
i, hvor lang tid det tager at lære at bruge
det nye medie. Derfor er det vigtigt, at
dagtilbudsledelsen er forberedt på at
kunne understøtte det pædagogiske personales forskellige digitale kompetencer.
Den pædagogiske udviklingskonsulent
fortæller, at når først det pædagogiske
personale har fået det digitale redskab
ind under huden, kommer udviklingsønskerne så hurtigt, at det er svært for
udviklingskonsulenterne at følge med.
Samtidig er det en erfaring, at der skal
prioriteres ressourcer til undervisning i
den digitale platform, og at der skal følges op med de enkelte forældre.
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