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Samarbejde mellem forældre 
og daginstitutioner 
 

 

Denne rapport kortlægger danske daginstitutioners samarbejde med forældre og kaster lys over, 

hvilke potentialer samarbejdet har for at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede 

institutioner konkret organiserer hverdagens forældresamarbejde, hvilket indhold der er i foræl-

dresamarbejdet, samt hvilke muligheder og udfordringer forældre og pædagogisk personale op-

lever i samarbejdet.  

 

Relevans, faglig kontekst og målgruppe  
Det står højt på den politiske dagsorden at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, 

fordi samarbejdet netop ses som en vigtig løftestang for at fremme børns trivsel, udvikling og læ-

ring. Bl.a. har mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan foreslået, at forældresamar-

bejde indgår som en tværgående dimension i fremtidens læreplansarbejde (MBUL, 2016a). Der-

med er der lagt op til, at alle daginstitutioner skal gøre sig overvejelser om forældresamarbejde, 

når de fremover udfolder de seks læreplanstemaer.  

 

EVA’s undersøgelse sætter fokus på, hvordan samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner 

konkret ser ud i hverdagen. Den tager sit afsæt i forskning og tidligere undersøgelser, der peger 

på to ting: For det første, at desto bedre kontakten og samspillet er mellem forældre og pædago-

gisk personale, desto mere positivt oplever barnet dagtilbuddet. For det andet, at pædagoger og 

forældre oplever børnene i forskellige situationer, så de hver især har en unik viden, som – når 

den deles – kan berige samarbejdet mellem dagtilbud og hjem til gavn for barnet.  

 

Rapporten henvender sig til flere målgrupper. For det første giver den et overblik over danske 

daginstitutioners forældresamarbejde, som kan være et godt vidensafsæt for politikeres, organi-

sationers og fagpersoners arbejde med en styrket pædagogisk læreplan og kvaliteten af dagtil-

bud generelt set. For det andet giver rapporten konkrete eksempler på, hvordan daginstitutioner 

griber forældresamarbejdet an. Eksemplerne kan inspirere pædagogiske konsulenter, dagtilbuds-

chefer såvel som områdeledere og daginstitutionsledere i kommunerne, når de sætter rammerne 

for hverdagens forældresamarbejde. 

  

Resultater af undersøgelsen 
Overordnet set viser EVA’s undersøgelse, at forældre og daginstitutionsledere mener, at deres 

indbyrdes samarbejde skal fremme barnets trivsel, udvikling og læring. Begge grupper oplever, at 

der er fire vigtige byggesten, der understøtter et godt forældresamarbejde med dette formål: op-

bygning af tillid mellem forældre og personale, et ressourcefuldt møde med udveksling af viden 

om barnet, forældres medindflydelse baseret på en forståelse for det pædagogiske arbejde samt 

en løbende forventningsafstemning om samarbejdet. 

 

Forældre efterspørger mere vejledning fra personalet, end de oplever, de får  

EVA’s undersøgelse viser, at forældre til børn i daginstitutioner generelt efterspørger mere vejled-

ning i at styrke deres barns trivsel, udvikling og læring, end de oplever at få i dag. Det gælder 

bl.a. vejledning om barnets skoleparathed, læring, sociale relationer og sprog: 

• 71 % af forældrene vil gerne have vejledning om, hvordan de kan gøre deres barn skoleparat. 

64 % af dem, der efterspørger vejledningen, oplever ikke at få den i dag.  
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• 71 % af forældrene vil gerne have vejledning om, hvordan de kan styrke deres barns læring. 

60 % af dem, der efterspørger vejledning om læring, oplever ikke at få den i dag.  

• 61 % af forældrene vil gerne have vejledning om, hvordan de kan styrke deres barns sociale 

relationer. 56 % af dem, der efterspørger vejledningen, oplever ikke at få den i dag. 

• 50 % af forældrene vil gerne have vejledning om deres barns sproglige udvikling. 50 % af 

dem, der efterspørger vejledning om sprog, oplever ikke at få den i dag.  

Samtidig efterspørger forældrene et større fokus på barnets læringsmiljø i hjemmet. I alt 60 % af 

forældrene finder det vigtigt eller meget vigtigt, at personalet har fokus på deres barns læring 

derhjemme, men kun 45 % af forældrene oplever aktuelt, at personalet opfordrer dem til at ar-

bejde med barnets læring derhjemme. Dog svarer dobbelt så mange (91 %) af lederne, at de i 

høj eller nogen grad opfordrer forældre til at arbejde med barnets læring derhjemme. Den forskel 

peger på, at forældre og daginstitutioner i fællesskab kan arbejde med et tydeligere fokus på læ-

ringsmiljøet i hjemmet. 

Markant vejledningsefterspørgsel blandt kortuddannede og tosprogede 

Kortuddannede forældre, dvs. forældre uden en videregående uddannelse, oplever i højere grad 

end forældre med en videregående uddannelse at blive opfordret til at arbejde med barnets læ-

ring i hjemmet. Samtidig finder de det også vigtigere end forældre med en videregående uddan-

nelse, at personalet netop har fokus på deres barns læring i hjemmet. En lignende tendens gør 

sig gældende for de tosprogede forældre, der taler et andet sprog end dansk i hjemmet, hvis vi 

sammenligner dem med de forældre, der taler dansk i hjemmet: 

• 21 % af de kortuddannede forældre oplever i høj grad at blive opfordret til at arbejde med 

barnets læring i hjemmet. Det samme gør sig gældende for 8 % af forældrene med en videre-

gående uddannelse. 

• 20 % af de kortuddannede forældre finder det meget vigtigt, at personalet har fokus på bar-

nets læring derhjemme, mens det gør sig gældende for 15 % af forældrene med en videregå-

ende uddannelse. 

• 31 % af de tosprogede forældre oplever i høj grad at blive opfordret til at arbejde med bar-

nets læring i hjemmet. 12 % af forældre, der taler dansk i hjemmet, oplever det i høj grad. 

• 26 % af de tosprogede forældre finder det meget vigtigt, at personalet har fokus på barnets 

læring derhjemme. Det samme gør sig gældende for 15 % af de forældre, der taler dansk i 

hjemmet. 

Kortuddannede og tosprogede ønsker i højere grad vejledning om barnets 

opdragelse 

Kortuddannede forældre og tosprogede forældre ønsker ligesom de øvrige forældre mere vejled-

ning i at styrke deres barns trivsel, udvikling og læring, end de allerede oplever at få. Hvor den 

samlede forældregruppe til gengæld er kritiske over for at få vejledning om deres barns opdra-

gelse og omsorg, så ønsker kortuddannede forældre og tosprogede forældre i højere grad den 

form for vejledning.  

 

• 45 % af de tosprogede forældre ønsker vejledning i, hvordan de opdrager deres barn og sæt-

ter grænser, mens 32 % af forældre, der taler dansk i hjemmet, ønsker samme vejledning. 

• 22 % af de kortuddannede forældre ønsker vejledning i, hvordan de kan få hverdagen som 

forældre til at fungere, mens 12 % af forældrene med en videregående uddannelse ønsker 

vejledning om det. 

 

Det pædagogiske personale vejleder primært forældre med afsæt i en bekymring 

Undersøgelsen peger på, at det pædagogiske personale primært vejleder forældrene, når der er 

en konkret bekymring for barnet, eller barnet møder en udfordring. Samtidig efterspørger foræl-

drene generelt mere vejledning, end de oplever at få – bl.a. i at styrke deres barns læring og læ-

ringsmiljøet i hjemmet. Derfor er der et potentiale i, at vejledning fra det pædagogiske personale 
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til forældrene frem for primært at foregå på baggrund af en bekymring eller en oplevet udfor-

dring i stedet finder sted løbende i forældresamarbejdet, fx med udgangspunkt i læreplanstema-

erne.  

Forældrene oplever ofte at blive mødt som en ressource – men ikke altid 

Undersøgelsen viser, at flertallet af forældrene oplever at blive mødt som en ressource i samarbej-

det med daginstitutionen: 78 % af forældrene oplever i høj eller i nogen grad, at daginstitutio-

nernes personale er åbne over for, at de som forældre kan bidrage positivt til institutionens ar-

bejde. Til sammenligning oplever 20 % – eller hver femte forælder – at personalet i mindre grad 

eller slet ikke er åbne over for forældrenes bidrag. 49 % af forældrene er samtidig enige i, at per-

sonalet i deres barns institution kunne blive bedre til at bruge forældrene som en ressource. Re-

sultaterne peger på et potentiale i, at daginstitutionerne i højere grad bruger og inddrager foræl-

drene som en ressource i arbejdet med at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. Det vil 

også understøtte det ressourcefulde møde, hvor forældre og pædagogisk personale deler deres 

unikke viden om barnet som en væsentlig byggesten i et velfungerende forældresamarbejde. 

Forældre og ledere har forskellige opfattelser af grænser for forældresamarbejdet 

Undersøgelsen viser, at forældre og ledere har forskellige opfattelser af grænser for forældresam-

arbejdet. Lederne oplever et dilemma i at give forældrene konkret indflydelse på deres barns 

hverdag, som der ellers er mange forældre, der efterlyser. På den ene side ønsker lederne foræl-

drenes involvering og inputs, men på den anden side oplever de, at forældreindflydelse kan ud-

fordre det pædagogiske arbejde med hele børnegruppens trivsel og interesser. Omvendt ønsker 

forældrene som en samlet gruppe mere vejledning i at styrke deres barns trivsel, udvikling og læ-

ring, end de oplever, at de allerede får, men de er kritiske over for personalets indblanding i 

hjemmets privatsfære mht. barnets opdragelse og omsorg. Undersøgelsen peger på, at det er vig-

tigt, at forældrenes medindflydelse er baseret på indsigt i det pædagogiske arbejde med hele 

børnegruppen, ligesom det er vigtigt, at det pædagogiske personales vejledning af forældrene 

ikke fremstår som forskrifter og påbud, men i stedet som konstruktiv inspiration. 

Forældre inddrages ofte som frivillig, praktisk arbejdskraft i institutionen 

Størstedelen af lederne – 84 % – har opfordret forældrene til at løse frivillige opgaver i institutio-

nen, og 46 % af forældrene har løst frivillige opgaver. Det er primært praktiske opgaver som ren-

gøring og vedligehold, lederne beder forældrene løse (65 % af lederne), mens kun 11 % af le-

derne opfordrer forældrene til at løse pædagogiske opgaver som at tage med på tur. Ledere siger 

i interviews, at de oplever, at de bliver opfordret af den kommunale forvaltning til netop at få for-

ældrene til at varetage den type af praktiske opgaver for at frigøre personaleressourcer.  

 

Selvom forældre og ledere er enige om, at et godt forældresamarbejde har barnet i centrum, vi-

ser undersøgelsen, at når forældrene løser praktiske opgaver i deres barns institution, så er det 

ikke nødvendigvis tænkt ind som en del af samarbejdet om barnets trivsel, udvikling og læring.  

Daginstitutionens organisering sætter i høj grad rammerne for forældresamarbejdet  
På tværs af landets kommuner tegner der sig et billede af seks grundlæggende måder, forældre 

og daginstitutioner samarbejder på i hverdagen. De seks måder er: opstart og indkøring i instituti-

onen, individuelle forældresamtaler, daglig udveksling af viden i hente- og bringesituationer, fa-

ste, kollektive arrangementer som forældremøder og sociale sammenkomster, frivilligt arbejde 

samt digitale kommunikationsstrukturer. 

EVA’s undersøgelse peger på, at det har stor betydning for forældresamarbejdet, hvordan dagin-

stitutionerne organiserer hverdagen. Det er i særlig grad organiseringen, der sætter rammerne for 

den løbende dialog mellem forældre og personale. Organiseringen kan bl.a. afgøre, om der er tid 

og anledning til ”garderobesnakke” mellem forældre og pædagogerne, der har en faglig indsigt 
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i, hvordan barnet har det, og dermed gode forudsætninger for at have dialog og vejlede foræl-

drene om, hvordan de kan styrke deres barns trivsel, udvikling og læring.  

 

Fire perspektiver for fremtidens forældresamarbejde 
EVA’s resultater peger på, at der er fire perspektiver, kommuner og daginstitutioner bør være 

særligt opmærksomme på, når de arbejder med at udvikle forældresamarbejdet – bl.a. som en 

del af arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan.  
 

1 Forældre til børn i daginstitutioner efterlyser et større fokus på børnenes trivsel, udvikling og 

læring i forældresamarbejdet – både gennem dialog og vejledning fra personalet. Forældrene 

vil også gerne have et øget fokus på læringsmiljøet i hjemmet. Derfor er der et potentiale i at 

involvere og tænke forældrene ind som en tværgående dimension i arbejdet med de pædago-

giske læreplaner. 

 

2 Især kortuddannede forældre og tosprogede forældre ønsker et større fokus på barnets læ-

ring i hjemmet og en tættere daglig dialog om barnet. Den indsigt viser, at det er væsentligt 

at have blik for forskellige forældres behov i samarbejdet. Et nuanceret blik på, hvilke behov 

forældre har for dialog og vejledning, kan være et afsæt for kommuners og daginstitutioners 

arbejde med at styrke kvaliteten af barnets læringsmiljøer og bekæmpe den ’læringsulighed’, 

som bl.a. Rådet for Børns Læring har udpeget som en af de største udfordringer for danske 

dagtilbud.  

3 Læring er et begreb med flere betydninger. Derfor kan det være vigtigt at bruge forældresam-

arbejdet til at have en dialog om, hvordan forældre og pædagogisk personale forstår læring. 

De pædagogiske læreplaner kan være udgangspunktet for, at forældre og pædagogisk perso-

nale taler om og skaber et fælles sprog om barnets læring, der gør det nemmere i fællesskab 

at understøtte gode læringsmiljøer for barnet. 

 
4 Organiseringen af dagligdagen i den enkelte institution har stor betydning for forældresamar-

bejdet – og særligt for ”garderobesnakke” og andre former for løbende dialog og vejledning. 

Ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner kan med fordel have mere fokus på at 

sætte gode rammer for forældresamarbejdet, når de planlægger institutionens hverdag. Både 

ledere og forældre oplever aktuelt et øget tidspres, men begge grupper peger alligevel på, at 

det er vigtigt, at man i institutionen sikrer, at forældre føler sig velkomne og inviteret ind i 

hverdagen med mulighed for daglig dialog.  

 
Om datagrundlaget  
Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. daginstitutionsledere og forældre til 

børn i daginstitutioner. Desuden har EVA gennemført kvalitative interviews med 12 daginstituti-

onsledere og 10 forældre til børn i daginstitutioner, hvor de har uddybet deres oplevelser af for-

ældresamarbejdet. EVA’s undersøgelse har fokus på det direkte forældresamarbejde i dagligda-

gen i form af bl.a. løbende dialog, forældresamtaler og forældremøder, mens forældrebestyrel-

sesarbejdet ikke er et fokus i rapporten. Rapporten beskæftiger sig heller ikke med forældresam-

arbejdet mellem dagpleje og forældre.  

 

 

 


