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Indledning 

Barnets trivsel, læring og udvikling er betinget af muligheden for at kunne interagere med andre og tage del 

i skolens fællesskaber. Det er gennem deltagelse og en dannende interaktion med andre, at barnet udvikler 

sig og danner en personlighed. For at det lykkes er det centralt at man har lyst til at tage del og forholder 

sig åbent til sin skole og til de andre børn og voksne, man i løbet af skoledagen er sammen med.  

Forældrenes rolle heri er vigtig. Jo bedre forældrene er til at understøtte børnenes åbenhed og 

nysgerrighed, vise deres barn vej ind i fællesskabet med egen åbenhed og nysgerrighed og etablere en 

fælles bevidsthed om, at man som familie er en del af skolens virkelighed og en del af noget større, jo bedre 

udviklings- og dannelsesbetingelser giver vi børnene. Skole og hjem må således møde hinanden med 

åbenhed og nysgerrighed og skolens medarbejdere må facilitere en skabende ramme herfor.   

Forhåbningen med materialet er at understøtte et forældresamarbejde, som man gensidigt glædes ved og 

ser frem til. Forældresamarbejdet er en mulighed - ikke noget der helst bare skal overstås.   

Udfordringen 

Udfordringen er at alle forældre ikke altid er lige godt med i samarbejdet fra skolestart. Nogle forholder sig 

passivt fra skolestart, andre bliver det hen ad vejen og generelt er der en oplevelse af stor uklarhed 

omkring hvordan man samarbejder, hvad man samarbejder om og hvilke roller og gensidige forventninger 

man har til hinanden. Hvad skal man som forælder byde ind med? Hvad skal man i samarbejdet prioritere? 

Hvad skal man i barnets læring have fokus på, når læringen er grænseløs? Det er i højere grad op til den 

enkelte at definere sin rolle, men det må gøres i en gensidig proces med andre, for at forstå hvad ens rolle 

er og hvordan man udfylder den.  

Langt de fleste forældre møder ved skolestart skolen med en åbenhed og nysgerrighed. Det gælder dog for 

mange at denne åbenhed og nysgerrighed aftager med årene og med tiden aflæres. Der er således brug for 

at der allerede fra 0. klasse etableres et samarbejde, som forankrer og skaber et afsæt for at fastholde 

forældrenes åbenhed og nysgerrighed frem til 9. klasse.  

Formålet 

Formål med dette materiale er at sætte en principiel retning for hvordan skolen fra skolestart tilrettelægger 

og faciliterer en samskabende proces med forældrene, der understøtter børnenes dannende fællesskaber. 

Hertil er defineret et ideal for hvordan al interaktion mellem skole og hjem bedst tager sig ud og tre 



grundprincipper, som sætter retning for hvorledes samskabelsen finder sted. Materialet tager 

udgangspunkt i at børnenes skolegang er en dannelsesrejse, som forældrene er en del af. Dels fordi 

forældrene har betydning for hvorledes børnene finder deres skolegang meningsfuld og møder skolens 

verden med åbenhed og nysgerrighed, dels fordi forældrene selv påvirker og påvirkes af skolen og de roller 

og relationer forældrene indgår i.  

Den samlede indsats omkring at få alle forældre godt med fra skolestart og beholde alle forældre på 

skolens dannelsesrejse, er at vi ser tegn på øget trivsel hos alle børn, på at de oplever at have venner, at de 

har nogen at lege med, føler sig som en del af klassens fællesskab og oplever glæde ved deres skolegang. 

Forældresynet 

I materialet anskues forældrene som aktive deltagere der med egen forståelse og integritet, indgår i et 

ligeværdigt samarbejde med skolen. Forældrene står således ikke som passive modtagere af en ydelse, men 

som medskabende af skolens liv og fællesskaber. Et sådant forældresyn spiller også ind i den dannende 

forståelse for hvad der er på spil i udviklingen af fællesskaber. I et ligeværdigt forældresamarbejde skal 

forældrene ikke belæres ellers opdrages til samarbejde, men aktiveres gennem lyst og mulighed for selv at 

finde egen rolle i samarbejdet, da der er mange forskellige veje til samarbejde.  

De mange veje til samarbejde er samtidig det som kan forløse det samskabende potentiale, hvor 

muligheder og løsninger opstår undervejs i samarbejdet. I den samskabende proces er rollerne og 

relationer derfor ikke på forhånd defineret. Det skal man bruge rækken af samskabelsesarenaer til at 

afprøve, gøre sig erfaring med og sammen udvikle på. Grunden til at rollerne og relationerne på forhånd 

står udefineret er fordi man endnu ikke kender hinanden, endnu ikke ved hvilke samskabende løsninger 

man i fællesskab skal løfte og heller ikke kender hinandens muligheder for at byde sig til. I en samskabende 

proces har forældrene således frihed til selv at afgøre hvorledes de kan byde sig til og indgå i samarbejdet, 

blot det altid sker med afsæt i idealet om åbenhed og nysgerrighed. 

Idealet 

Åbenhed og nysgerrighed er det fælles forpligtende afsæt for samarbejdet. Det er de to begreber der er 

definerende for samarbejdet og det man løbende forventningsafstemmer i forhold til. Grunden hertil er, at 

forskning viser hvordan netop åbenheden og nysgerrigheden er to stærke markører i en dannelsesproces 

og derfor vigtige, når man er en del af skolens dannelsesrejse. Idealet er således defineret meget enkelt, 

men kan praktiseres på mange forskellige måder. Måder som hverken lærere, pædagoger eller forældre på 

forhånd kan definere for hinanden, men som man i samarbejdet øver sig på og skaber sammen.  

En samskabelsesproces der med afsæt i åbenhed og nysgerrighed, sætter den enkelte fri til selv at tage del i 

skolens dannelsesrejse og definere sin rolle i samarbejdet, skal faciliteres. Det er skolens opgave at 

facilitere dannelsesrejsen. Til hjælp herfor er der udviklet en samskabelsesmodel med tilhørende 

understøttende arbejdsmateriale.  



 

Figur 1 Samskabelsesmodel 

Samskabelsesmodellen 

Samskabelsesmodellen består af 3 grundprincipper som er definerende og bærende for samskabelsen i de 

arenaer, hvor skole og hjem møder hinanden.  De tre grundprincipper trækker de elementer frem som er 

afgørende vigtige for at hjælpe en dannelsesproces på vej. De handler om at man som forældre, ombord på 

skolens dannelsesrejse, skal opleve at man er en del af noget større og skal have mulighed for at gøre sig 

erfaring med hvordan man selv og andre forholder sig åbent og nysgerrigt – til de andre forældre, til 

skolens ansatte og til hinandens børn. Særligt ét princip går på at sikre at børnene får del i de erfaringer 

som forældre og medarbejder gør sig med åbenhed og nysgerrighed. Dette princip er vigtig fordi det de 

voksne oplever, gør indtryk på børnene og dermed bliver forældrenes erfaringer og oplevelser med 

åbenhed og nysgerrighed, vigtigt for børnene at få kendskab til.  

Samskabelsesarena mellem skole og hjem 

Der er i løbet af barnets første skoleår en række anledninger til at forældrene kan tage del i skolens 

dannelsesrejse – disse anledninger kalder vi samskabelsesarenaer. Det er centralt for arbejdet i modellen, 

at de forskellige arenaer faciliteres og tilrettelægges i en forståelse af at det er anledninger til samskabelse 

og dermed arenaer hvor både forældre og medarbejdere må være medskabende af arenaen, altid 

faciliteret eller understøttet af skolen.  

Hver enkelt arena er således tænkt som et skridt på vejen i forhold til at få forældrene med ombord i 

skolens hverdagsliv og fællesskab. Man behøver således ikke at arbejde intenst med alle arenaer. 

Antagelsen er, at jo flere arenaer man arbejder med og indtænker som en del af et opbyggende og 

samskabende arbejde mellem skole og hjem, jo bedre får man alle forældre med fra skolestart og jo bedre 



er man gearet samarbejdet til at håndtere de problemstillinger eller udfordringer der vil opstå i løbet af 

børnenes 10 års skolegang.  

Understøttende arbejdsmateriale 

Til brug for samskabelsesmodellen er der udarbejdet en evalueringsguide med reflekterende spørgsmål om 

hvordan samskabelsen finder sted. Den kan bruges som hjælp til at se tegn på hvorledes samskabelse 

kommer til udtryk og dermed afgøre hvad der er virkningsfuldt i forhold til at planlægge og facilitere 

samskabende arenaer.  

Derudover er der i materialet en række eksempler på hvorledes personalet kan arbejde med de tre 

grundprincipper, så det giver forældrene mulighed for og lyst til at deltage og stille sig åbne overfor skolens 

liv.  Nogle eksempler peger på små handlinger og nuancer. De kan virke banale. Grunden til at de i 

materialet har fået en særlig opmærksomhed er, at det ofte er i de små ting vi mærker hinandens åbenhed 

og nysgerrighed. Derudover er der i materialet beskrevet formålet med de forskellige aktiviteter der er 

fremhævet. Grunden hertil er at formålet er vigtigt at få kommunikeret overfor forældrene, da det er her 

forældrene henter mening i at deltage og finder åbenhed og nysgerrighed i forhold til at engagere sig.  

Endeligt er der for hver samskabelsesarena udarbejdet en beskrivelse af Hvorfor, Hvad og Hvordan, 

målrettet både skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere. Grunden til det brede aktørfokus er at en 

samskabende tilgang til arbejdet mellem skole og hjem styrkes og forankres bedst, når samskabelsen sker 

med flere aktører i spil. På den måde sikrer vi at samskabelsen ikke kun er forankret hos enkelte aktører, er 

projektbåret og kendetegnet ved en vis grad af tilfældighed, men bliver organisatorisk forankret, løbende 

ført tilsyn med og kvalificeret af flere forskellige aktørgrupper.  

Oversigt over den samlede materialepakke 

Èt ideal 
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