
INKLUSION 
- forældrenes rolle
Hvad kan vi som forældre gøre for at 
understøtte en inkluderende kultur?

Denne folder er udarbejdet af forældrebestyrelsen på Grangård. 

Indholdet er baseret på behandling af emnet inklusion på det fælles forældremøde i 

maj 2015 samt et års forudgående arbejde i forældrebestyrelsen. 

Formålet med folderen er at synliggøre, hvordan vi som forældre kan bidrage til og 

tage ansvar for inklusion i og uden for Grangård.

Når vi taler om inklusion, taler vi om

FÆLLESSKAB

Det er vores overbevisning, at alle børn har ret til at være en del 

af både store og små fællesskaber i og uden for Grangård - og vi 

ønsker som forældre at understøtte dette.

”Ærlighed og åbenhed”

Hvad forstår vi 
ved inklusion?



På Grangård:
•	 Vi siger hej til alle vi møder på Grangård – voksne og børn.
•	 Vi forsøger at tage os tid, når vi henter vores børn og sørger for, 

at barnet får afsluttet dagen på en god måde. Det kan eksempelvis 
være at spørge ind til en igangværende leg og få denne afsluttet.

•	 Vi er rollemodeller og tager ansvar, når vi ser noget, der er uac-
ceptabelt. 

•	 Eventuelle konflikter, der opstår på Grangård, bliver på Grangård; 
dvs. håndteres af personalet og ikke forældrene imellem.

•	 Vi accepterer og bifalder, at vi ”opdrager” hinandens børn. 
•	 Vi bakker op om arrangementer på Grangård.

Uden for Grangård:
•	 Vi hilser på hinanden og hinandens børn, når vi mødes uden for 

Grangård.
•	 Vi er opmærksomme på, hvordan vi omtaler andre børn og voksne 

– især i børnenes påhør.
•	 Vi tør tage kontakt til hinanden og være nysgerrige.

Hverdagen...

”Alle forældre er rollemodeller”

Legeaftaler...

•	 Vi inspirerer vores børn til at lave legeaftaler med andre end dem, 
de plejer.

•	 Det er ok, at en legeaftale fx kun er én time.
•	 Vi giver feedback på legeaftaler; alle forældre vil gerne have åben 

og ærlig information om, hvordan det er gået.
•	 Legeaftaler kan være mellem mere end to børn.
•	 Vi forsøger at lave aftaler med de børn, der ikke har ret mange 

aftaler.
•	 Vi lader ikke forældrerelationer påvirke legeaftaler.
•	 Tryghed i legeaftaler kan indebære, at vi ”opdrager” hinandens 

børn.

”Vi ser det gode i vores børns forskelligheder”
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