
 

 

  

 

 

 

   

 

 

Udarbejdet af 

dagtilbuddets 

bestyrelse 

Det er godt at have en 

ven, men det er bedre 

at have mange venner 

 Styrk den 

gode 

relation 



 

 

 

 

   

Opgaver som forælder og rollemodel 

 Tal positivt om alle børn – også 

dem med udfordringer 

 Vær opmærksom på, at negativ 

omtale af et barn, kan fastholde 

barnet i rollen 

 Forældre kan være gode 

rollemodeller, ved at tale med 

andre børn end deres egne, når de 

afleverer og henter, og være 

interesseret i, hvad børnene leger 

med 

 At hilse på de andre børn og 

kende deres navne, er en god 

forudsætning for at skabe en god 

relation – lær også dit barn, at hilse 

på andre børn og voksne 

 Som rollemodel skal vi være med til 

at skabe relationer på tværs af 

kulturer 

 Vær tilstede når du afleverer og 

henter – lad eksempelvis 

mobiltelefonen blive i 

lommen/hjemme 

 Forældre skal blande sig, hvis de 

ser en konflikt mellem børn i 

institutionen – at blande sig, kan 

også være at hente en pædagog, 

hvis man ikke selv vil involveres 

 Som rollemodel er det vigtigt at 

sætte tydelige grænser og vise 

alternativer til uhensigtsmæssig 

opførsel. 

 Vuggestuebørn har også 

legerelationer, som skal dyrkes og 

styrkes 

 

   

Legeaftaler 

 Legeaftaler styrker både 

relationen mellem børn og 

forældre 

 Hvis man oplever, at der er 

konflikter med et barn, så kan det 

hjælpe at invitere barnet hjem på 

legeaftaler 

 Legeaftaler behøver ikke være et 

stort projekt – en kiks og en tår 

vand er nok. Fokus bør i stedet 

være på samværet og relationen 

mellem børnene. 

 Der bør være respekt for grænser 

og regler i andres hjem – det er 

nødvendigt at alle forældre 

bakker op om dette. 

 

 

 

Som forælder/rollemodel skal 

man vise vejen frem. Fortæl 

og vis dit barn hvad der er 

hensigtsmæssig opførsel, i 

stedet for (udelukkende) at 

irettesætte og fortælle hvor-

dan man IKKE skal opføre sig. 

Vi lærer mest af det positive! 

 

Gode relationer mellem 

forældrene, skaber gode 

relationer mellem børnene  

 


