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Gensidige forventninger på  VNF 

Hvad kan du som forældre forvente af VNF? 

 

Du kan som forælder forvente at: 

 Dit barn sikres et trygt og godt skoleliv/børnehaveliv 

 Dit barn får et solidt fagligt og socialt grundlag 

 Det faglige og det sociale er ligeværdigt 

 Ude liv indgår som en naturlig del af VNF’s hverdag 

 Du bliver lyttet til og taget alvorligt 

 Du indgår i dialog med VNF’s medarbejdere 

 Du jævnligt orienteres om dit barns læring, trivsel og VNF’s aktiviteter 

 VNF løbende arbejder med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø både for voksne og børn 

 

Forventninger til medarbejdere 

Det forventes at VNF’s medarbejdere: 

 Er veluddannede og fagligt kompetente 

 Taler ordentligt til børnene 

 Italesætter, handler efter og respekterer børnenes forskelligheder og ressourcer, såvel 

overfor det enkelte barn som overfor børnegruppen 

 Er aktive og tydelige rollemodeller 

 Viser respekt for sig selv og sine kollegaer i tale og handling, herunder hinandens 

forskelligheder 

 Er anerkendende og imødekommende overfor børn og forældre 

 Tager kontakt til forældrene ved formodning om mistrivsel 

 Tager kontakt til forældrene, i fald børnene ikke følger undervisningen 

 Laver målrettede initiativer til afhjælpning af urolige og forstyrrende børns adfærd, så det 

ene barn ikke ”udfolder sig” på de andre børns bekostning 

 Er velforberedte til deres arbejdsopgaver 

 Planlægger differentierede aktiviteter og undervisning under hensyntagen til den konkrete 

børnegruppes faglige niveauer, interesser, sociale kompetencer, evner til selvstændigt 

arbejde, læringsstile osv. 

 Arbejder erfaringsbaseret, dvs. integrerer teori og praksis (f. eks gennem ude liv) 

 Arbejder tværfagligt 

 Inddrager og fagligt belyser aktuelle kulturelle og samfundsmæssige problematikker og 

begivenheder 

 Er opmærksomme på værdien i ”det åbne lærerværelse” 

 

Forventninger til forældrene 

Vi forventer at forældrene: 

 Aktivt og positivt bidrager til god trivsel og åbne relationer i barnets klasse/gruppe 

 Aktivt støtter barnets faglige, sociale og personlige udvikling og støtter forståelsen for 

vigtigheden heraf 
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 Samarbejder loyalt med VNF og hinanden og er parate til at vurdere eventuelle 

konfliktsituationer fra flere sider 

 Gennem hele børnehave-/skoletiden deltager i og bidrager til møder og arrangementer på 

VNF 

 Orienterer sig om information fra VNF  

 Samarbejder respektfuldt med VNF’s ansatte og henvender sig til dem, når problemer, 

tvivlsspørgsmål eller gode ideer opstår 

 Taler konstruktivt om alle børn og ansatte i hjemmet 

 Tager ansvar for, at børnene møder forberedte, veludhvilede og til tiden 

 Sørger for at børnene har en solid madpakke med samt til årstiden og aktiviteterne passende 

påklædning 

 Informerer VNF og evt. forældregruppen, i fald barnet ikke er i trivsel på VNF eller 

derhjemme 

 Informerer VNF, i fald der sker væsentlige forandringer i hjemmet, f.eks. skilsmisse, 

sygdom eller dødsfald 

 Informerer VNF, hvis skolepenge ikke kan betales til tiden, så afdragsordning kan aftales 

 

Forventninger til børnene 

Det forventes at børnene: 

 Opfører sig respektfuldt overfor andre børn og VNF’s ansatte 

 Har et ordentligt/pænt sprogbrug. 

 Gør sig UMAGE 

 Overholder VNF’s principper og de voksnes anvisninger 

 Er ordentlige overfor hinanden 

 Holder orden i garderobe-områderne 

 Aktivt bidrager til klassens/gruppens fælles trivsel og faglige udvikling 

 Bidrager til et godt arbejdsmiljø i klassen/gruppen 

 Tager aktivt og positivt del i undervisningen 

 Møder velforberedte og veludhvilede til undervisningen/dagen og kommer til tiden 

 Afstår fra enhver form for mobning 

 Ikke forlader VNF i skoletiden uden tilladelse. Hvis et barn forlader området uden tilladelse 

kontaktes forældrene 

 


