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Vision for forældresamarbejdet i Ribisgården
På baggrund af den ny styrkede læreplan har Gentofte Kommunes opgaveudvalg besluttet, at der for alle
institutioner i Gentofte Kommune skal udarbejdes en vision for forældresamarbejdet. I den forbindelse har
Ribisgårdens medarbejdere og bestyrelse deltaget i et kursus arrangeret af Gentofte Børnevenner
omhandlende forældreinvolvering og vigtigheden af dette.
Dette har medført at medarbejdere og bestyrelse har besluttet at visionen for Ribisgården lyder:

I Ribisgården ’spiller vi hinanden gode’
Det har vi valgt for at sætte fokus på, at vi kun i fællesskab får styrket Ribisgården til gavn for børn, forældre og
medarbejdere. Vi vil derfor gerne løfte kvaliteten af den tid vi som forældre tilbringer i Ribisgården og den måde vi som
forældre møder hinanden på. Dette fordi al forskning viser, at vores ageren i samspil med hinanden har stor betydning
for børns trivsel. Det handler ikke om varigheden vi er der i, men om hvordan vi er der. Der er naturligvis altid plads til at I
som forældre kan ”slå jer ned”, lege lidt med børnene, tage en kop kaffe eller blot være i det og nyde at I har muligheden
for at være en del af børnenes liv – det er en gave. Vi vil gerne invitere ind til langsommelighed, når I er sammen med
jeres børn i Ribisgården. Som der udtrykkes i Firenze; ”Skynd dig langsomt”. Om langsomhed siger Milan Kundera:
”Graden af hurtighed er ligefrem proportional med graden af glemsel. Graden af langsomhed er ligefrem
proportional med graden af erindring og sansning”
Vi vil gerne sikre os at børnene får det bedste, og det gør de bl.a. hvis vi er fælles om at erindre og sanse
sammen.
Når vi ’spiller hinanden gode’, er vi sammen om at skabe det bedste liv for børnene i Ribisgården, derfor:









Har vi en feedback kultur; for dermed at gøre hinanden endnu bedre. De voksne bliver bedre til
deres arbejde med børnene, når I giver feed-back på hvordan I oplever jeres børns trivsel i
Ribisgården. Feed back giver anledning til meningsfulde samtaler i garderoben, i haven, på stuen
mv.
Er vi åbne over for hinanden; hvis man er i tvivl er det helt okay at spørge – ingen er til besvær,
heller ikke når der er travlt. ”Ribisgården er også jeres hjem” Hos os er kaffen klar. Vi opfordrer til
at forældre bliver lidt længere ved aflevering/afhentning. Slå jer gerne ned på bænken.
Kommer vi hinanden ved; vi kan fx spørge hinanden om råd eller blot lægge øre til hinandens
udfordringer og succeser.
Er vi rollemodeller for børnene; vi har ansvaret for, at børnene vokser op og bliver dannede, er
medmenneskelige med respekt for hinanden. Det sker blandt andet i mødet med børn og voksne i
Ribisgården.
Involverer vi os i børnenes hverdag og spørger ind og udforsker; fx ”Hvad har du leget i dag? ”.
Hjælper og trøster et barn, hvis der er brug for det. Hilser på hinanden. Møder ind med et
”Godmorgen”.

