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Luise Juel 



PROGRAM
Kl.9.00
Velkomst og Præsentation af hinanden og Basen

Kl.9.20
Oplæg om mekanismer i det 
komplicerede forældresamarbejde

Kl. 10.20
Pause

Kl. 10.40
Værktøjer og opmærksomhedspunkter

Kl. 11.30
Opsamling, afrunding og diplomer



OPGAVEFORDELING

MIN OPGAVE I DAG:
• At give viden og erfaringer videre omkring hvordan vi 

arbejder med ekstra opmærksomhed på 
forældresamarbejde.

• At give inspiration og faglig sparring.

JERES OPGAVE I DAG:
• At relatere oplægget til hverdagen med jeres elever, 

forældre og samarbejdspartnere.
• At være nysgerrige og gerne stille spørgsmål.
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”EN DELT SORG ER EN HALV SORG, MEN EN DELT 
GLÆDE ER EN DOBBELT GLÆDE”
P. Isdal, s. 288



DET VI KAN SE 
VIRKER ER:

• Troværdighed
• Vi tydeliggør vores mellemregninger
• Vi handler med overbevisning
• Vi gør det vi siger, og vi siger det vi gør
• Vi udviser en fundamental lyst til at forstå og hjælpe 

netop den vi taler med
• Personen er en person med en vanskelighed, ikke en 

vanskelig person
• Godt i gang er halvt fuldendt



REFLEKSION

Tænk på et kompliceret forældresamarbejde.

Hvad gør det kompliceret? Skriv 5 stikord ned 
så du kan tage oplevelsen frem senere.



HVORNÅR BLIVER 
SAMARBEJDET 
KOMPLICERET?

AT TAGE EJERSKAB

STRUKTUR FØLELSER/
KOMMUNIKATION

FORVENTNINGER



FORVENTNINGER

FORVENTNINGSAFSTEMNING - Vigtig at få italesat fx

• Syn på eleven og dets udfordringer

• Hvad skal der til, for at eleven får det bedre?
• Hvem gør hvad?

HVORDAN ITALESÆTTER VI UENIGHED?
• Hvordan håndterer man det, hvis forventninger ikke 

overholdes?
• At høre den anden parts forventninger, er ikke 

ensbetydende med, at det bliver sådan.

HVAD HVIS DER ER FORSKELLIGT SYN PÅ ELEVEN
• Hvordan kan vi tale om den forskellighed?

VI ER ANSVARLIGE FOR AT FÅ DE HER FORVENTNINGER PÅ 
BORDET.

AT TAGE 
EJERSKAB

FORVENTNINGER



ENHVER GØR DET 
BEDSTE DE KAN

ALLE GØR DET BEDSTE DE KAN, MED DE
FORUDSÆTNINGER DE HAR
• Hvis forældre fx ikke får fulgt op på aftaler, så er det ikke 

for at genere eller obstruere indsatser, det er fordi de 
enten ikke kan overkomme at huske dem, eller handle på 
dem.

ALLE FORÆLDRE VIL DERES BØRN DET BEDSTE
• Kunsten er at være nysgerrig på, hvad forældrene mener 

'det bedste' er, og hvordan det kan stemme overens 
med hvad de professionelle ser.

• Ofte har forældrene en anden indsigt i hvad der virker 
for barnet, som vi kan bruge aktivt.

BAG ENHVER REAKTION ER DER EN INTENTION
• Hvad er bevæggrunden for at forældrene reagerer som 

de gør? Hvilke hypoteser kan vi stille op, og kan man 
spørge forældrene herom?

Inspireret af Ross Greene

AT TAGE 
EJERSKAB

FORVENTNINGER



TÆNK PÅ DET 
KOMPLICEREDE 
FORÆLDRESAMARBEJDE
SUM TO OG TO:

Hvilke forventninger havde du?

Hvilke forventninger havde den anden part?



FØLELSER OG 
KOMMUNIKATION

• I et komplicerede forældresamarbejde, er 
der meget på spil i kommunikationen.

• Det er vigtigt at have forståelse for, at vi taler 
ud fra forskellige arenaer, hvilket kan skabe 
misforståelser omkring, hvad vi hører den 
anden siger.

• Når parterne er utrygge, opstår der ofte 
situationer, hvor man reagerer på baggrund 
af følelser, fremfor på baggrund af rationaler 
- særligt når der er tale om ens egne børn.

FØLELSER/
KOMMUNIKATION

AT TAGE 
EJERSKAB



TYDELIG OG 
GENNEMTÆNKT 
KOMMUNIKATION

• Vi siger ikke det vi tror vi siger, men det den 
anden hører

• De ord vi bruger skaber både vores og andres 
virkelighed

• Vores målgruppe og deres familier er i forvejen 
fyldt op af rigtig mange ord

• Jo tydeligere vi kan kommunikere, jo lettere er 
det for vores målgruppe at få tillid til vores 
færdigheder og intentioner

AT TAGE 
EJERSKAB

FØLELSER/
KOMMUNIKATION



MENTALISERING

MENTALISERING
• Mentalisering er vores evne til at forstå 

intentioner, ønsker, følelser og tanker hos både 
os selv og andre, og at disse ikke 
nødvendigvis altid er ens.

Forenklet efter Fonagy

AT GÅ OVER BROEN
• Vi skal bevæge os over til den anden, for at søge 

efter intentionerne bag handlingerne, eller det 
sagte.

• Dernæst skal vi gå tilbage til os selv og bruge 
den viden vi har fået til at agere 
hensigtsmæssigt.

FØLELSER/
KOMMUNIKATION

AT TAGE 
EJERSKAB



BEVIDSHED 
OM 

FORRÅELSE

AFMAGTENS 3 UDTRYK
• Afmagten kan gå indad - det er min egen skyld - det 

er mig der ikke kan finde ud af det
• Afmagten kan rettes udad mod andre – det er de 

andres skyld eller de andre der ikke gør det godt nok 
– Begynder at behandle mennesker med mistro

• Når afmagtsfølelsen høres i sproget. Vi
kommunikerer med ord, med vores handlinger og 
med fraværet af handlinger. 

ØDet er når vi ikke forstår, at vi oplever afmagt.
Frit efter Dorte Birkemose

AT TAGE 
EJERSKAB

FØLELSER/

KOMMUNIKATION



HVORFOR ER 
STRUKTUR SÅ 
VIGTIGT?

• Strukturen er den ramme vi sætter for 
samarbejdet.

• Hvis rammen er utydeligt, bliver det også 
utydeligt, hvad det er vi samarbejder om.

STRUKTUR

AT TAGE 
EJERSKAB
AT TAGE 

EJERSKAB



FORSKEL PÅ AT 
STYRE OG MESTRE 
MØDER

AT STYRE
• At skabe orden ved at planlægge og 

systematisere
os ud af kaos

• At have fuld kontrol
• At benytte en planlægningsstrategisk og 

systematisk tilgang
AT MESTRE
• At forstå det der sker
• At tro på at vi finder en løsning
• At det er meningsfuldt at gøre forsøget

Det kræver mod og masser af forberedelse og 
planlægning

STRUKTUR

AT TAGE 
EJERSKAB



FORBEREDELSE TIL 
DET GODE MØDE

HVILKET SLAGS MØDE ER DET, OG HVAD ER
MÅLET MED DET?
• Opstartsmøde
• Beslutningsmøde
• Refleksionsmøde
• Evalueringsmøde
• Orienteringsmøde

PLANLÆGNING AF DAGSORDEN OG MØDESTRUKTUR
• Tidsperspektiv
• Varsko deltagere om vigtige emner, i god tid

INDKALDELSE
• Personlig henvendelse
• Almindelig dagsorden med punkter
• SOS

STRUKTUR

AT TAGE 
EJERSKAB



HVAD ER FORMÅLET HVILKET SLAGS INDKALDELSE PASSER

Indledende kontakt Brev/mail med konkret info om tilbuddet og en klar 
dagsorden, samt liste over mødedeltagere.

At undre sig, at blive klogere, at 
høre hinandens tanker

SMS/telefonisk kontakt/aftale på gangen.
Dagsorden ridses op som indledning til mødet.

Når retning eller tiltag skal besluttes Mail med klar dagsorden og deltagerliste.

Vurdering af indsats og tiltag Mail med klar dagsorden og deltagerliste. Evt. er datoen 
aftalt ved sidste møde hvor indsatsen blev sat i gang.

Tilbagemelding på forløb, tests, 
vurderinger, udredninger mv.

Mail eller telefonopringning. Dagsorden laves enten som 
indledning til mødet, eller sendes pr. mail.

FORSKELLIGE MÅDER AT INDKALDE TIL MØDE PÅ
AT TAGE 

EJERSKAB



AT TAGE 
TOVHOLDERROLLEN 
PÅ SIG, VIL SIGE AT:

• Styre mødet
• Give plads til alle og tydeliggøre, hvornår vi skal lytte, og 

hvornår vi skal beslutte.
• Give plads til det svære/ turde sætte ord på tvivlen

• Familien skal have plads til at ytre deres 
bekymringer

• Oversætte og forsøge at italesætte det store billede.
• "hvis jeg skal oversætte, er det så sådan her det skal 

forstås?..."
• Opsummering

• "så for at opsummere det jeg har hørt dig sige, så..."
• "Hvis jeg skal lave et resume, altså den helt korte 

udgave, er det her så fyldestgørende?".

STRUKTUR

AT TAGE 
EJERSKAB



EFTER MØDET

DET GODE REFERAT
• Beslutningsreferat, med plads til uenigheder

OPFØLGNING
• Hvem gør hvad?
• Hvornår følges der op? Og hvordan?

STRUKTUR

AT TAGE 
EJERSKAB



REFLEKSION
SUM TO OG TO

Tænk på et forældresamarbejde hvor I med 
fordel kunne blive tydeligere i kommunikation, 
struktur eller forventninger.

Hvilke opmærksomhedspunkter er det vigtigt at 
I har, når I møder ind på mandag? – nye forslag.



PAUSE



Social 
triangulering

Find et fælles 
tredje

Lav tydelig 
struktur og 

beskriv formål 
for mødet

Undlad at stille 
indirekte krav Forbered dig

Spørg: ”giver det 
her mening for 

dig”

Giv tid – og tør 
være stille 

sammen med 
samtalepartner

Anerkendelse, 
også inden den 
anden kræver 

den.

Opmærksom-
hed på hvilke 
kompetencer 

samtalepartner 
har til at indgå i 
det sociale felt.

KOMMUNIKATIVE 
VÆRKTØJER



VÆRKTØJ 1:

• VI ER ANSVARLIGE FOR AT FÅ FORVENTNINGER PÅ BORDET.

VÆRKTØJ TIL FORVENTNINGSAFKLARING

Hvad forventer vi af 
hinanden/Jer?

Hvorfor forventer vi det?

Hvordan kunne vi tænke os, at 
det bliver udmøntet?



FORVENTNINGSKONTRAKT
VÆRKTØJ 1a:



DIN FORBEREDELSE TIL MØDET
VÆRKTØJ 2:
Efter Camilla Raymond

TANKE/FØLELSE

KRAV/ØNSKER

VÆRDIER/SPILLEREGLER

OBSERVATION

Noter tanker og følelser - hvad 
går dig på, hvordan opleves 
det?

Beskriv 2-4 situationer som er 
omdrejningspunkt for 
følelsen/tanken.

Noter hvilken adfærd der ikke 
lever op til hvilke 
værdier/spilleregler.

Hvad ønsker du se ske?
Kan du stille krav, eller blot 
opfordre til andre spilleregler?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



VÆRKTØJ 3:
KONFLIKTRAPPEN

UOVERENSSTEMMELSER, vi vil ikke det samme

PERSONIFICERING, det er din skyld

PROBLEMET VOKSER, Der er meget i vejen, og det er ikke første gang

SAMTALEN OPGIVES, Det nytter jo ikke noget

FJENDEBILLEDER, de er dårlige mennesker

ÅBEN FJENTLIGHED, at skade hinanden

POLARISERING, Lad os komme væk



VÆRKTØJ 4:
SANDWICH METODEN

Ha' fokus på at 'pakke' de negative 
beskrivelser ind i noget positivt.

Ikke ros, men anerkendelse af at man ser 
positive sider af barnet/familien.

Det kan være at italesætte intentionen bag 
adfærden, styrker, menneskelige kvaliteter.

Der skal altid være tale om autentisk 
anerkendelse. Det mærkes, hvis den er 
påtaget.



VÆRKTØJ 5:
AT SIDDE PÅ EN ANDENS STOL

Når man er gået i hårdknude i en relation. Forstil dig så hvad andre ville sige om 
situationen og relationen.
• Pædagogisk konsulent
• Forældre
• Eleven
• Leder
• Supervisor
• Ens forældre



VÆRKTØJ 6:
HVILKET SLAGS MØDE ER DER BEHOV FOR?

HVAD ER FORMÅLET HVILKET SLAGS MØDE PASSER

Indledende kontakt Opstartsmøde

At undre sig, at blive klogere, at høre 
hinandens tanker

Refleksionsmøde

Når retning eller tiltag skal besluttes Beslutningsmøde

Vurdering af indsats og tiltag Evalueringsmøde

Tilbagemelding på forløb, tests, 
vurderinger, udredninger mv.

Orienteringsmøde



FUNGERER UDFORDRER ØNSKER SKAL SE SKE

UNDTAGELSER

SOS-MODELEN
VÆRKTØJ 7:



VÆRKTØJ 8:

.

ØVELSE
Alle oplever følelsen af afmagt
Inden du tænker over hvad du kan ændre til næste gang, skal du 
lades op:
Skriv tre ting ned du kan gøre af gode ting for dig selv:
1. Gå en lille tur
2. Lav en god kop kaffe – langsomt og med fuld fokus på 

processen
3. Lav en kort mindfulnessøvelse

• kort bodyscan - søg på nettet
• At puste firkant øvelsen

SELVOMSORG



REFLEKSION
SUM TO OG TO

Hvilke værktøjer vil du kunne tage med dig 
hjem?

Hvad er du blevet mere opmærksom på i din 
fremtidige forældresamarbejde?



AFSLUTNING

Hvad tager i med jer?

BESØG OS på Basen.dk 



ÅBNE SPØRGSMÅL

DETEKTIV
Afklarende spørgsmål
Hvem? Hvad? Hvor? 
Hvornår?
Effekt: Sammenhæng, årsag 
og virkning bliver klar

KAPTAJN
Retningsgivende spørgsmål
Hvad gør du nu? Hvad skal 
du bruge? Hvem skal du 
inddrage?
Effekt: Fokus på handlinger

OPDAGELSESREJSENDE
Udforskende/
perspektiverende 
spørgsmål
Hvad tænker andre? Hvilke 
andre perspektiver er der?
Effekt: Nye vinkler, 
kompleksitet

KUNSTNER
Reflekterende/nytænkende 
spørgsmål
Hvad nu hvis? Kunne man 
ikke?
Effekt: Kreativitet, flere 
handlemuligheder

Afklaring

Fortid Fremtid

Udvikling
Karl Tomm (1992)

AT TAGE 
EJERSKAB

FØLELSER/
KOMMUNIKATION


