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Kære forældre
Børn der trives har de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Det er vigtigt for 
et dagtilbud, at der er god trivsel blandt børnene. Forældrene spiller en væsentlig rolle 
i forhold til trivsel i dagtilbud. Det er derfor en god ide at betragte de andre forældre 
og personalet som kollegaer, du skal samarbejde med i en årrække. Denne folder giver 
ideer til, hvordan forældregruppen kan være med til at fremme trivslen i husene.
 
I Langmark ønsker vi at alle børn oplever at være en del af vores fællesskaber og ople-
ver at deres bidrag er betydningsfuldt.
 
I Langmark skal der være plads til, at alle er forskellige og har noget forskelligt at
bidrage med. Hvis du støder på noget, der i den forbindelse undrer dig, så del det 
med personalet, ledelsen eller forældrebestyrelsen. Det giver de bedste betingelser og 
muligheder for refleksion og nye handlinger eller pædagogiske tiltag til gavn for vores 
fælles mål:
At gøre det bedst mulige for at skabe trivsel udvikling, læring og dannelse for børnene.

Forældrebestyrelsens værdigrundlag
Helhed Vi interesserer os for hele Dagtilbud Langmark og vores lokalområde, 
 samt bidrager igennem institutionsforum og høringssvar til udviklingen på 
 dagtilbudsområdet i Horsens kommune.
Kvalitet Vi interesserer os for og bidrager til, at der er kvalitet i lege- og lærings-
 miljøerne, samt for at personalet har de bedste rammer til at udvikle
 kvalitet i børnenes lege-og læringsmiljøer.
Respekt Vi respekterer forskellige holdninger i forældregruppen, de politiske 
 rammer og beslutninger samt personalet og ledelsens faglighed.
Resultat Vi er gode ambassadører for Langmark og bidrager med input og
 interesse for dagtilbuddets mål og resultater.
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Et godt samarbejde
Det er meget gavnligt for dit barn, at der et godt 
samarbejde og at du involverer dig i dit barns trivsel i 
institutionen. Det gør du blandt andet ved at:
• Sige goddag og farvel, når du afleverer og henter dit 

barn.
• Give besked via Day-Care, hvis dit barn holder fri 

eller er syg.
• Komme til aftalt tid i forhold til ture, fordybelse og 

aktiviteter.
• Holde dig orienteret om hverdagen på Day-Care og 

læse nyhedsbrevene.
• Deltage og bidrage ved arrangementer og møder.
• Tale positivt om dagtilbuddet og personalet i dit 

barns påhør.
• Tale positivt om de andre børn og forældre i dit barns 

påhør.
• Vise interesse for dit barns kammerater og bakke op 

om legeaftaler.
• Snakke med og vise interesse for de andre forældre.
• Være imødekommende og åben overfor en konstruk-

tiv dialog med personalet.
• Henvende dig til personalet, hvis du undrer dig over 

noget.
• Søge råd hos personalet, hvis du føler dig usikker i 

forhold til forældrerollen.
• Fortælle om ændringer i hjemmet.
 
Opbakning til dit barns trivsel, 
læring og udvikling
Du kan hjælpe dit barn til de bedste muligheder 
ved at:
• Give dit barn skiftetøj, sko og overtøj med som pas-

ser til årstiden og som barnet selv kan mestre. 
• Støtte dit barn i at blive selvhjulpen.
• Hjælp dit barn med at holde orden i garderoben og 

rydde op efter leg.
• Sørge for, at dit barn er mæt og veludhvilet hver dag.
• Tage ansvar dit barns medbragte legetøj.
• Vise interesse for og bidrage i forhold til de lærings-

mål der arbejdes med i børnegruppen.
• Fortælle om betydningsfulde oplevelser for barnet, 

der er sket udenfor dagtilbuddet.
• Tale med dit barn om deres børneliv i grupperne.



Dagtilbud Langmark
Dagplejen
Rytterkildens børnehus
Flintebakkens vuggestue og børnehave

Kvalitet i Langmark
 
I Langmark er det kvalitet at:
 
 • Alle børn og forældre trives og er trygge og har det sjovt.
 • Der er nærværende og fagligt kompetente medarbejdere.
 • Alle børn tilbydes aktiviteter og  lege-og læringsmiljøer, der udfordrer dem 
  både ude og inde i opdaterede fysiske rammer.
 • Alle børnene føler sig som et del at fællesskaberne og har gode venner.
 • Der er en åben, god, konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem forældre 
  og personalet.
 • Der er plads til alle og alle bidrager aktivt til sjove lege- og læringsmiljøerne.
 • Børn øver sig i at mestre noget nyt.
 • Børn er glade, nysgerrige og eksperimenterende.
 • Børn løser uenigheder / konflikter og sige til og fra.
 • Børn respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.
 • Der er en god tone i institutionen.
 

Kontakt forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsens kontaktoplysninger findes på opslagstavlerne i husene eller på 
hjemmesiden.


