Pædagoger i dagtilbud udvikler ny
viden om samarbejde med etniske
minoritetsforældre
Fire kommuners daginstitutioner skal udvikle og afprøve nye inkluderende samarbejdsformer med etniske minoritetsforældre. Projektet ”Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde” vil gøre op med de ofte usynlige
ekskluderende mekanismer, der kan opstå i de daglige rutiner og vaner, selvom
intentionen er den modsatte.

Mål om bedre
forældresamarbejde
Projektet undersøger og videreudvikler viden om forældresamarbejde i daginstitutioner og har
særligt fokus på samarbejdsformer i institutioner med flerkulturelle børnegrupper. Formålet er
at udvikle nye måder for samarbejdet mellem daginstitutionerne
og forældre med etnisk minoritetsbaggrund. De første resultater
viser, at pædagogerne er begyndt
at ændre fokus fra mangler til
ressourcer og bruge mere energi
på muligheder og rammer for en
ordentlig kommunikation.

Ny metode kvalificerer
pædagoger
Projektet adskiller sig fra tidligere projekter ved at have både
en undersøgende og udviklende
dimension og ved at være baseret
på tidligere forskning. En forskning, der aktivt inddrages i den videnudvikling, som både pædagogerne i praksis og medarbejdere i
UCC er del af.
Projektet vil altså bevæge
sig mellem praksisudviklende
forskning og aktionslæring. Det
vil give os viden om, hvordan
man gennem et sådan projekt

kan kvalificere medarbejdere i
daginstitutioner til at håndtere
en social og kulturel kompleksitet
med alle dens dilemmaer og problemstillinger og samtidig stille
spørgsmål til selv samme praksis.
Projektet løber frem til 2013 og
bliver en anden måde at arbejde
med kompetenceudvikling og
kvalifikationer i pædagogprofessionen. UCC´s hovedopgave er
at facilitere kompetence- og kvalitetsudviklingen og opsamle viden
om erfaringerne med forældresamarbejdet særligt med etniske
minoritetsforældre.
Om projektet
Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige
forældresamarbejde (oktober 2010 - marts 2013)
Støttet af Social- og Integrationsministeriet.
Herning, Gladsaxe, Ballerup
og Høje Taastrup Kommune
deltager i projektet med 3-5
daginstitutioner/børnehuse
hver.

Hvordan tilrettelægger man et
projekt, hvor pædagoger skal
blive bedre til at inkludere forældre til tosprogede børn?
Hver institution udvælger en
tovholder som er ansvarlig for at
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koordinere og fastholde projektet
i tæt samarbejde med institutionens ledelse. Derudover tilrettelægges et antal seminarer og
personalemøder, som giver personalet i institutionerne mulighed
for at opkvalificere deres kompe-

tencer i forhold til et mangfoldigt
samarbejde. Institutionerne bliver
støttet af procesvejledere
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