
Samarbeid mellom 
hjem og barnehage
- til det beste for barnet
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Hvorfor er det viktig at barnehagen og 
foreldre samarbeider godt?

Samarbeidet mellom foreldre og ansatte har mye å si 
for hvordan barnet opplever hverdagen i barnehagen. 
Forskning viser at jo bedre forholdet mellom de 
ansatte og foreldrene er, jo bedre blir relasjonen 
mellom de ansatte og barnet. Hva innebærer egentlig 
et godt samarbeid og hva kan foreldre tilføre 
barnehagehverdagen?

Foreldrene er de viktigste personene i barnets liv og 
en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagen. 
Barnet ser på sine foreldres reaksjon for å akseptere 
nye mennesker, når foreldrene og personalet har det 
bra sammen, oppleves det som en bekreftelse for 
barnet til at barnehagen er et trygt og godt sted – samarbeid til barnets beste! 

Et foreldresamarbeid som fungerer godt, er en viktig forutsetning for kvalitet i 
barnehagen. 

Lovverk

Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir 
noen retningslinjer for samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

Der står det: «barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning 
og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 
utvikling.»

Det innebærer at barnehagen må gi foreldrene mulighet til å delta og påvirke. 
Foreldrene skal få god informasjon om det pedagogiske tilbudet. Samtidig er det viktig 
at de deltar og bryr seg om det helhetlige barnehagetilbudet. God dialog er kanskje 
den viktigste nøkkelen til suksess. Det er først og fremst den daglige kontakten som 
fremmer kvaliteten for det enkelte barnet. Møt hverandre med gjensidig åpenhet og 
respekt. Det skal være rom for konstruktive tilbakemeldinger. Barnehagen kan ikke innfri 
alle ønsker og behov, men skal lytte og sørge for gode forventningsavklaringer.

Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er basert på en gjensidig forståelse for 
at begge parter har både kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med 
barnet. 

I Rammeplanen står det at det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. 
Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i 
barnehagen, er det fortsatt foreldrene selv som kjenner barnet best og er ekspert på 
eget barn.  

Hva er et 
godt foreldre-
samarbeid 
for deg?
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Hvordan skape det gode foreldresamarbeidet?

For å få til det gode samarbeidet handler det ofte om at vi må bli bevisst våre 
holdninger og verdier til samarbeid. Vi må bli bevisste på hvordan vi møter ulike 
mennesker og hvordan våre holdninger til andre kan påvirke samarbeidet.
Personalet har hovedansvaret for å fremme god kontakt og samarbeid med foreldrene, 
men foreldrene er også ansvarlig for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å 
kunne stille krav og ha forventninger til personalet, men det forventes at også foreldre 
bidrar til å fremme kontakt og samarbeid. Denne kontakten er nødvendig for at reell 
foreldremedvirkning skal kunne skje. 

Dialogen mellom foreldre og ansatte er helt grunnleggende for å lykkes med 
et godt samarbeid:
• Relasjonen må være preget av åpenhet, ærlighet og gjensidighet. Personalet må 

anerkjenne foreldrene, og foreldrene må anerkjenne personalet og den kompetansen 
de har. Først når denne gjensidige anerkjennelsen er på plass kan hjem og barnehage 
få til et samarbeid til det beste for barnet. 

• Foreldre og personale må være bevisst på hvordan de omtaler barna, hverandre og 
barnehagen. 

• Mange foreldre er redde for å gi tilbakemeldinger til barnehagepersonalet, i frykt for at 
det skal gå utover eget barn. Det er viktig at personalet har drøftet hvordan de skal ta 
imot tilbakemeldinger fra foreldrene, slik at de klarer å møte foreldrene på en trygg måte.

Foreldremedvirkning innebærer at foreldre tar del i barnehagens virksomhet, uttrykker 
egne tanker og meninger og er med på å utforme tilbudet som barnet får i barnehagen. 

Foreldremedvirkning handler også om at foreldre deler sine tanker og ønsker for barnas 
hverdag i barnehagen. Det kan dreie seg om barn og foreldres behov i forbindelse med 
at foreldrene ikke bor sammen, det kan dreie seg om barnas religiøse oppdragelse eller 
foreldres sykdom. Hvor aktiv deltakelsen blir, er naturlig nok avhengig av den enkeltes 
behov, kapasitet og mulighet.  

Barnets beste skal alltid være i fokus for foreldrene og barnehagen, og barnets beste 
skal holdes høyt i samarbeidet.

Mangfold av foreldre

Foreldre møter barnehagen med ulik erfaring og bakgrunn. Mangfoldet i barnehager 
er stort. Det dreier seg om ulik erfaring og bakgrunn, et sosialt, økonomisk, kulturelt, 
religiøst, etnisk og språklig mangfold. I barnehager der den enkelte blir møtt med 
nysgjerrighet og åpenhet, vil også mangfoldet bli en normal del av hverdagen. 

De aller fleste barn i barnehagealder i Norge går i barnehage og gjenspeiler mangfoldet 
i samfunnet. Det vil si at barnehagen skal samarbeide med mange ulike foreldre, 
og foreldre vil møte et stort mangfold blant de andre foreldrene, og de vil møte et 
mangfold blant de ansatte.

Det er derfor viktig kjenne til den forskningen som foreligger, som viser at vi har mest 
kontakt med de som har en sosioøkonomisk bakgrunn som ligner vår egen, det vil si de 
som er mest like oss selv. 

I praksis kan dette bety at ansatte tar mest kontakt med de foreldrene som er mest like 
de selv. Men hva med de foreldrene som er ulike – hvordan kan barnehagen sikre et like 
godt samarbeid og kontakt med dem? 

Snakk sammen om dette i barnehagen – hvordan har vi det hos oss og hvordan ønsker 
vi å ha det? 

Det er viktig at både foreldre og ansatte har en felles holdning til og tanke om at de 
trenger hverandre for at barnehagemiljøet skal bli til det beste for barnet.
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Foreldrenettverk 

Sjansene for å ha et godt sosialt nettverk 
er ulikt fordelt mellom oss. Det er sterke 
sammenhenger mellom levekår, sosiale 
nettverk og livskvalitet. Barnehagen kan 
være en møteplass som skaper gode 
relasjoner mellom foreldre, og slik styrke 
foreldrenettverket. 

Vi vet at relasjoner, nettverk og inkludering er 
viktig for helse og livskvalitet .

Hvordan kan vi få til et foreldrenettverk i 
barnehagen, og hvilke arrangementer eller 
møteplasser har vi i barnehagen som kan 
være arenaer hvor foreldrene kan bli bedre kjent med hverandre? Og hvordan kan vi 
gjøre disse arenaene inkluderende for alle? 
Det å få alle foreldre til å føle seg inkludert og at det er lett å få kontakt med andre 
foreldre, gjør at det kan være enklere å komme på arrangementer i barnehagen fordi det 
er et godt sted å være. Hvordan er det f.eks å komme på foreldremøte i din barnehage?

Barnehagen er en sentral arena for helsefremmende arbeid og utjevning av sosiale 
helseforskjeller, og foreldre og barnehage kan sammen jobbe for å skape et 
helsefremmende oppvekstmiljø. 

Et godt nettverk mellom foreldrene kan
• øke trivselen hos barn og foreldre.
• forebygge mobbing og ekskludering 
• gi tilhørighet til barnehagen
• skape forutsigbarhet gjennom felles normer

Hvordan kan vi 
skape et sterkere og 
mer inkluderende 
fellesskap blant 
familier i vår 
barnehage?
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Hva kan barnehage og foreldrene gjøre for å få til et godt 
samarbeid?

Tips til foreldre:

• Hils på andre barn og foreldre - prøv å bli kjent med de andre foreldrene.
• Positive foreldre gir positive barn. Tenk over hvordan dere omtaler andre barn og 

barnehagen hjemme. Hvis man snakker negativt om barnehagen eller andre, så tar gjerne 
egne barn etter.

• Støtt barnets vennskap - dette er skjold mot mobbing.
• Vær bevisst at dersom du er engasjert og interessert, får barnet ditt en tryggere 

barnehagedag. Båndene mellom hjem og barnehage styrkes.
• Snakk med barnet ditt om det som har skjedd i løpet av barnehagedagen, og engasjere 

deg i barnehagens lek og aktiviteter. Da blir barnet mer motivert og vil kunne trives 
bedre i barnehagen.

• Ha tro på egen rolle og din mulighet til å påvirke. Du kjenner barnet best.
• Være bevisst på at når du har et godt forhold til barnehagepersonalet, påvirker det ditt 

barns trivsel i barnehagen. 
• Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt – dere foreldre må engasjere 

dere i barnehagespørsmål og diskutere dere imellom.
• Husk at du er viktig for barnets barnehagehverdag, og at du er den viktigste personen i 

ditt barns liv.

Husk at du som forelder er en - barnehagen skal imøtekomme alle. Der du ser ditt barn 
skal barnehagen se ditt barn og alle de andre barna. 

Tips til de ansatte i barnehagene (Emilie Kinge)

• Skap tillit. Etabler god kontakt med alle foreldrene og vis gjennom handling i det daglige 
at dere bryr dere om barnet. 

• Skap klima for åpenhet. Vis at du er tilgjengelig for samtale både i dagligdagse. 
situasjoner og når det eventuelt oppstår problemer. 

• Gi råd til foreldrene om hvordan de kan både medvirke og engasjere seg.
• By på dere selv – inviter til å reflektere sammen.
• Informere om hva barnet gjør i barnehagen og barnets utvikling/mestring.
• Del deres fagkunnskap; kunnskap bygger ofte tillit.
• Vis interesse for foreldrenes perspektiv og for foreldrenes kunnskap.
• Ton dere inn, møt foreldrene der de er.
• Hils på alle foreldre – og vær et bindeledd mellom familiene, gjør foreldrene oppmerksom 

på hvem deres barn trives og leker sammen med og oppmuntre til samvær utover tiden i 
barnehagen.  

• Legg inn tid for evaluering av samarbeidet mellom hjem og barnehage, både det 
generelle og det spesielle. 

Hva kan barnehage og foreldre gjøre sammen? 

• Sett av tid til å snakke sammen om viktige tema som f.eks det å være med hjem, 
bursdagsinvitasjoner, hvordan foreldrene kan involveres i å skape trygge barnehagemiljø, 
eller om hvordan barnehagen skal møte foreldre som kommer med en bekymring eller 
tilbakemelding. 

• Avklar forventninger - det forebygger misforståelser og fremmer samarbeid.

I alle møter mellom mennesker, oppstår det forventninger. Med uklare forventninger 
kan det lett oppstå misnøye, skuffelse og små konflikter mellom ansatte og foreldre. 
Å ha felles forståelse og en felles referanseramme for hva barnehagen skal være er helt 
nødvendig. 

Hente og bringesituasjonen er ofte et tema og mulig område for uenigheter. Hvilke 
forventninger har foreldrene her og hva kan barnehagen klare å få til?
Foreldre kan både stille krav og ha forventninger, men skal òg lytte til råd og 
informasjon fra barnehagen. De har også et ansvar for å fremme den gode kontakten 
mellom hjem og barnehage.
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Lovpålagte foreldreutvalg 

I tillegg til daglig kontakt, foreldresamtaler og foreldremøter m.m. finnes det noen 
lovpålagte samarbeidsorgan som skal sikre at foreldre har reell påvirkning på det 
som skjer i barnehagen. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det: 
«barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, 
og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Foreldrerådet er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen. Her 
kan de møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. I 
samarbeidsutvalget (SU) møtes foreldre, ansatte og barnehagestyrer for å diskutere 
saker som påvirker barnas hverdag. Her settes standarden for samspillet mellom hjem 
og barnehage.

For mer informasjon, tips til materiell og verktøy (film, podkast, hefter mm) – se vår 
hjemmeside www.foreldreutvalgene.no



Foreldreutvalget sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev som gir 
foreldre og ansatte i sektoren nyttige artikler, tips og materiell.

Meld deg på i dag!

post@fubhg.no
477 99 200

Meld deg på vårt nyhetsbrev

foreldreutvalgene.no


