Broszurka dla rodziców i personelu o współpracy

Komitet Rodzicielski ds. Przedszkoli (Foreldreutvalget for barnehager) (FUB)

Wprowadzenie

Współpraca między
domem i przedszkolem ma przyczynić się
do tego, aby wszystkie
dzieci uczęszczające do
przedszkola otrzymały
jak najlepszą ofertę.

Mamy przyjemność przedstawienia niniejszej
broszurki o współpracy między rodzicami
a przedszkolem. Broszurka wypracowana
jest przez Komitet Rodzicielski ds. Przedszkoli
(FUB) na zlecenie Ministerstwa Edukacji.
Pragniemy, aby broszurka była przydatna i
pomocna oraz aby promowała wzajemną,
równowartościową i stymulującą współpracę
dla dobra dziecka.
Życzymy dobrego czytania wszystkim
rodzicom oraz wszystkim, którzy pracują w
przedszkolu lub których praca powiązana jest
z przedszkolem!

Oslo, 2012
Lou Cathrin Norreen i Åse-Berit Hoffart
Doradczynie, FUB
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Broszurka została wypracowana na
podstawie NOU (Norweskiego Raportu
Publicznego) 2010:7 Różnorodność i sprostywanie wyzwaniom. Skierowana jest do
zarówno rodziców, jak i personelu przedszkolnego. Celem jej jest inspirowanie i doradzanie
obu stronom w kierunku bliskiej i konstruktywnej współpracy. Rodzice są najważniejszymi
osobami w życiu dziecka i najważniejszymi
partnerami współpracy dla przedszkola.
Poprzez dialog między rodzicami i personelem
przedszkola wytwarza się zaufanie, co z kolei
prowadzi do powstania dobrej współpracy.
Razem możemy osiągnąć nadrzędny cel w
przedszkolu: dobre samopoczucie i rozwój
dziecka. Zdarza się, że personel i rodzice
mają częściowo odmienne doświadczenia
i wartości, co z kolei sprawia, że poglądy
dotyczące tego, co dla dziecka jest najlepsze,
są odmienne. W takich przypadkach szczególnie ważne jest stworzenie dobrego dialogu i
wysłuchiwanie się z wzajemnym szacunkiem.
Tradycja przedszkola jako powszechnej oferty
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w Norwegii jest krótka. Otrzymanie miejsca
w przedszkolu dla swojego dziecka jeszcze
kilka lat temu było czymś nieosiągalnym
dla bardzo wielu rodziców. W dużej mierze
można powiedzieć, że pracownicy i właściciel
przedszkola do tej pory odgrywali główną
rolę w prowadzeniu przedszkola. Dla rodziców
samo przydzielenie miejsca w przedszkolu
było czymś tak ważnym, że centrum uwagi
mniej było skierowane na treść i jakość. Teraz,
kiedy osiągnięte został cel o ofercie miejsca
w przedszkolu dla każdego dziecka, wielu
rodziców może odgrywać zupełnie inną rolę w
stosunku do przedszkola. W większym stopniu
mogą się angażować i być zainteresowani
tym, co przebiega wewnątrz przedszkola.
Wielu rodziców ma oczekiwania co do tego,
co pobyt w przedszkolu ma dać ich dziecku i
pragną oni mieć wpływ i współoddziaływać na
wybory personelu dotyczące treści i organizacji. Dla innych rodziców przedszkole jest
nową i nieznaną instytucją. Muszą zapoznać
się z tym, czym przedszkole tak naprawdę
jest, zanim będą mogli wyrobić sobie wyraźne
oczekiwania co do tego, co przedszkole może
uczynić dla ich dziecka.
Niniejsza broszurka ma różne rozdziały, z
których każdy oddzielnie skierowany jest w
szczególności do rodziców lub przedszkola
oraz jeden rozdział, który skierowany jest do
obydwóch grup.
Pragniemy sprecyzować, że określenie
rodzice w niniejszej broszurce dotyczy
zarówno biologicznych rodziców, przybranych
rodziców, rodziców zastępczych i innych
opiekunów.

Cel współpracy
Ustawa o przedszkolach oraz regulacja
prawna Plan ramowy treści i zadań przedszkola dają wytyczne oraz ramy współpracy z
rodzicami.
W celu statutowym Ustawy o przedszkolach (§ 1) napisane jest:
«Przedszkole ma poprzez współpracę
i porozumienie z domem dbać o
dziecka potrzeby opieki i zabawy oraz
propagować naukę i kulturę osobistą
jako podstawy wielostronnego
rozwoju».
Oznacza to, że życzenia rodziców i ich
potrzeby dotyczące tego, jak ma wyglądać
życie ich dziecka, mają duże znaczenie dla
pracy przedszkola. Stawia to wymagania co
do zdolności personelu do dostosowania
warunków w taki sposób, aby rodzice mogli
faktycznie współdziałać. Jednocześnie ważne
jest, aby rodzice mieli dobry wgląd i informacje o ofercie pedagogicznej na podstawie
swoich różniących się punktów wyjścia. Dobra
współpraca między domem a przedszkolem musi opierać się na wzajemnym zrozumieniu tego, że obydwie strony posiadają
zarówno wiedzę, jak i doświadczenia, które
mogą być przydatne w pracy z dzieckiem.
Im bardziej poglądy personelu i rodziców
różnią się jeśli chodzi o wychowywanie
dzieci i społeczeństwo, w którym dzieci będą
wychowywane, tym bardziej ważne jest, aby
budować zaufanie i wzajemne zrozumienie we
współpracy. Może to stanowić proces, który
trochę potrwa.
Dobrym punktem wyjścia jest wyjście
sobie naprzeciw jako równi partnerzy do
współpracy, tak jak definiuje ją Birte Ravn:
«Relacja między ludźmi, którzy szanując
wzajemne różniące się zasoby wiedzy,
zdolności, cechy, doświadczenia i postawy
pracują ku temu samemu celowi na
podstawie wspólnej sumy zasobów.
Idealna współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym poczuciu
odpowiedzialności i możliwościach
podejmowania decyzji. Chodzi tu o równy
układ.»
(Ravn 1987).

Definicja ta oznacza, że rodzice i personel
wychodzą sobie naprzeciw otwarcie i z
ciekawością oraz, że naprawdę interesuje ich,
co jest najlepsze dla dziecka. Rodzice muszą
móc czuć się pewni, że mogą podejmować
kwestie dotyczące dziecka i przedszkola, które
ich zajmują i, że nie będzie to odbierane jako
krytyka. Personel ma odpowiedzialność za
przekazanie potrzebnych informacji i zadbanie o to, aby rodzice byli zapraszani do
współdziałania. To, które informacje są ważne,
różni się dla poszczególnych rodzin. Czasem
rodziców zajmują okoliczności, do których
dyskutowania przedszkole nie jest przyzwyczajone, ponieważ nigdy wcześniej nikt ich nie
kwestionował. Może tu chodzić o to, że dzieci
śpią na dworze kiedy są minusowe temperatury, strach przed tym, że dzieci mogą spożyć
jedzenie, które wedle religii jest niedozwolone
lub, że życzą sobie większego stopnia struktury
i formalnego nauczania. Niektórzy rodzice
mają złe doświadczenia z własnego okresu w
przedszkolu i są generalnie niespokojni, czy
przedszkole dobrze dba o ich dzieci. Wyjście
naprzeciw tym poglądom w grupie rodziców
może być wymagające, ale wszyscy rodzice
mają prawo do tego, aby być traktowani z
szacunkiem. Przedszkole musi wysłuchiwać
czego życzą sobie rodzice i dbać o to, aby
ich oczekiwania były wyraźnie zrozumiane,
a sytuacje wedle możliwości dostosowane.
Zarówno personel przedszkola, jak i rodzice są
wspólnie odpowiedzialni za to, aby współpraca
rozwijała się w pożądanym kierunku, główna
odpowiedzialność spoczywa jednak na personelu przedszkola.
Wszyscy rodzice są wrażliwi co do swoich
dzieci i ich samopoczucie zależy od tego,
jak ma się ich dziecko. Równocześnie relacja
między rodzicami i pracownikami przedszkola
również wpływa na to, jak spotkanie dziecka z
przedszkolem będzie się kształtowało. Pewien
wychowawca przedszkolny ujął to w ten
sposób:
«Jeżeli ja mam krytyczne, negatywne
i podejrzliwe podejście do ciebie
jako rodzica, mogę zapomnieć o
osiągnięciu pozycji, z której mogę
pomóc dziecku.»
(Kinge, 2009, str. 26)
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Różnorodność wśród rodziców
Rodzice ustosunkowują się do przedszkola
na podstawie różniących się doświadczeń
i wywodzenia się z różnych środowisk.
Różnorodność w dzisiejszych przedszkolach
jest duża. Chodzi tu o socjalną, ekonomiczną,
kulturową, religijną, etniczną i języczną
różnorodność. Broszurka tematyczna o
różnorodności języcznej i kulturowej (2006)
opisuje między innymi współpracę z rodzicami i skupia się na tym, co przedszkole może
zrobić, aby włączyć rodziców.
W przedszkolach, gdzie każda pojedyncza osoba od początku traktowana jest z
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ciekawością i otwarciem, różnorodność staje
się bardziej widoczna i wywiera większy wpływ
na życie codzienne. Jest to coś, co wymaga
świadomej pracy personelu. Doświadczenia
z Danii wykazują, że w przedszkolach nie
koniecznie zachodzi integracja między
dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk,
które chodzą do tego samego przedszkola
(Gulløv i Bundgaard, 2008). Przedszkole może
być dobrze dostosowane dla niektórych
dzieci, a równocześnie być odbierane jako
wykluczające przez innych.
Badania naukowe wykazują, że perso-

nelowi łatwiej jest rozpoznać i uznać wiedzę
i doświadczenia dzieci pochodzących z grup
większościowych, niż tych, które pochodzą z
grup mniejszościowych. Dzieci o socjokulturalnym pochodzeniu podobnym do personelu
mają większą możliwość współdziałania i
uczenia się (Palludan 2006). Te same tendencje, które spotykamy między dziećmi,
również cechują relacje między rodzicami.
Te badania mogą inspirować do aktywnej
pracy ku przeciwdziałaniu takim tendencjom
oraz równocześnie do skupiania uwagi na
tym, jak personel może zapewnić dzieciom
równe możliwości rozwoju, a rodzicom równe
możliwości współpracy.
«Im więcej różnic istnieje między
poglądami i zasadami nauczycieli (/
personelu przedszkola) i rodziców tym
mniej prawdopodobne jest, że rodzice
będą mieli wpływ na system, który w
dużej mierze formuje życia, tożsamość
i przyszłość ich dzieci, tzn. szkołę (/
przedszkole)
(Seeberg, 2003)

Pożyteczna może być praca ku temu,
aby personel składał się z osób, które
pochodzą z różnych środowisk i mają różne
doświadczenia. Różnorodność w grupie personelu może odzwierciedlać grupę rodziców i
tym stwarzać dobre podstawy do zrozumienia
i współpracy.
To, jakie doświadczenia i jaką znajomość
przedszkola jako instytucji mają rodzice,
również wpływa na to, jakie informacje
są im potrzebne oraz o czym potrzebują
rozmawiać z personelem. Jeżeli rodzice w
swoim dzieciństwie doświadczyli, że pobyt w
przedszkolu był samotny i trudny, będą być
może martwić się o to, czy ich dziecko dobrze
będzie się tam czuło. Jeśli rodzina pochodzi
ze społeczeństwa, gdzie nie istnieją przedszkola, będą być może niepewni co do tego,
czy są dobrymi rodzicami wysyłając dzieci do
przedszkola.
Jedna mama wyraziła się w ten sposób,
kiedy miała opisać swoje przeżycia związane z
faktem bycia matką dziecka w przedszkolu:
«To co jest trudne, to wiedzieć czego
oczekuje się ode mnie jako matki.
Potrafić to wyprzedzić i zrozumieć.»
(Przedszkole Kyrkjevegen, 2009).
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Rodzice są
najważniejszymi partnerami do współpracy
dla przedszkola.

Jest to coś, w czym wielu rodziców, którzy
przyjechali do Norwegii w dorosłym wieku
się odnajduje. Wychowywanie dzieci w kraju,
którego samemu nie zna się zbyt dobrze
może być dodatkowo wymagające. Rodzice
mogą czuć się niepewni, na co należy zwracać
uwagę w wychowywaniu po to, aby dzieci
czuły się dobrze i dobrze dawały sobie radę
w Norwegii. Personel przedszkola może być
ważnymi partnerami do rozmowy dla rodziców. Poprzez branie udziału w dialogu, w
którym rodzice zarówno mają możliwość
zapoznania się z tym, na jakich wartościach
przedszkole jest oparte, jak i podzielenia się
swoimi myślami, przedszkole może przyczynić
się do tego, że rodzice staną się bardziej
świadomi własnych praktyk związanych z
wychowaniem dzieci. Rodzice zapoznają się z
różnymi myślami dotyczącymi dzieci i wychowania i mogą wtedy oceniać swoje poglądy
pod kątem tego, na co napotykają w przedszkolu oraz ogólnie w społeczeństwie. Dzięki
tej pracy personelowi również otwiera się
możliwość rozszerzenia swojego zrozumienia.
To z kolei może przyczynić się do przyzwyczajenia się do tworzenia dobrych dialogów
zarówno z rodzicami, z którymi personel dzieli
tok myślenia i punkty referencji, jak również z
tymi rodzicami, którzy w punkcie wyjścia mają
inne punkty referencji i poglądy niż personel.
We współpracy, w której zależy nam
na wzajemności, ważne staje się włączanie
rodziców do narad i dawanie im możliwości
brania udziału w codziennej komunikacji.
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Na oddzielnych rozmowach z rodzicami
wyjaśniające może być zadanie pytań takich jak:
• «Czy odczuwasz, że cię wysłuchuję?»
• «Czy odczuwasz, że przedszkole jest
miejscem, gdzie jesteś brany/brana na
poważnie?»
• «Czy odczuwasz, że rozumiem i lubię twoje
dziecko?»
• «Czy czujesz się bezpieczny/bezpieczna
podejmując z nami sprawy, w których się
nie zgadzasz, ewentualnie zmartwienia,
które masz?» (Kinge, 2010)
For the day-care centre staff it may be Dla
personelu przedszkola przydatne może być
zadanie sobie pytań takich jak:
• «Jak wedle siebie samego/samej ja
oddziałuję na rodziców?»
• «Jak wedle mnie rodzice odbierają mój
dialog z nimi?»
• «Do jakiego stopnia wedle mnie czują się
przeze mnie zrozumieni?»
• «Do jakiego stopnia wedle mnie rodzice
czują się zauważeni i wysłuchani przeze
mnie?»

Jakość
Kiedy rodzice są zadowoleni, oddziałuje
to w podobny sposób na dzieci i personel.
To samo ma miejsce także w drugą stronę, a
zadowoleni rodzice i zadowolony personel
oddziałuje na ofertę jaką dziecko otrzymuje
w przedszkolu. Badania z raportu Do biegu,
gotowy, start! Stawiamy jeszcze bardziej na
maluchów (Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de
små) (BFD (Ministerstwo Dzieci i Rodziny), 2005)
wykazują, że czynnikiem promującym jakość
dla pojedynczego dziecka jest przede wszystkim codzienny kontakt. Dziewięć z dziesięciu
rodziców oznajmiło w 2008, że są zadowoleni
ze współpracy i tego, jak zostają przyjmowani przez personel w przedszkolu. Ten sam
raport wykazuje, że 96 procent kierowników
przedszkola ma pisemne rutyny dotyczące
informowania nowych rodziców o treści i
sposobach pracy przedszkola. Rutyny wymiany
informacji mogą przyczynić się do zapewnienia, aby wszyscy rodzice byli traktowani tak
samo. Pewne badanie przeprowadzone przez
TNS Gallup w 1994 roku wykazuje, że to, co
najbardziej interesuje rodziców, to to, żeby
dzieci miło spędzały czas z innymi dziećmi i
dorosłymi, żeby poznawały przyrodę, uczyły się
przebywać z innymi ludźmi, otrzymały opiekę
i czuły się bezpieczne dzięki dorosłym oraz
miały możliwość zabawy z innymi dziećmi.
Raport Wszyscy bardziej się liczą (Alle teller
mer) (2009), który jest badaniem doświadczeń
z Planem ramowym w przedszkolu wykazuje, że zarówno dla dzieci, jak i rodziców

najważniejsze jest nadal to, aby dziecko miało
z kim się bawić, a dorośli dobrze się nim opiekowali.
Raport Różnorodność i radzenie sobie z wyzwaniami. Wielojęzyczne dzieci, młodzież i dorośli
w systemie nauczania (Mangfold og mestring.
Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet) (NOU 2010:7) nawiązuje jednak do
badań, które wykazują, że rodzice z mniejszości
językowych nie odczuwają, że przedszkole ma
dobrą jakość w tym samym stopniu, co rodzice
z większości językowych. Ci rodzice skupiają
się być może na innych rzeczach, na przykład
na tym, że chcą, aby system wartości rodziny
oraz jej tradycje były podtrzymywane, a dzieci
równocześnie uczyły się norweskiego języka i
o norweskiej kulturze.
Współpraca z domem i rodzicami, to
jeden z najważniejszych czynników jakości w
przedszkolu. Konkretne i sprecyzowane cele
współpracy z rodzicami są dlatego ważne.
Badania wykazują, że współoddziaływanie
rodziców, to pole, które należy wzmocnić w
przedszkolu (Wszyscy bardziej się liczą, 2009).
Współpraca musi obejmować wszystkich rodziców, dlatego jakość odzwierciedla zdolność
przedszkola do wychodzenia naprzeciw
różnorodności.
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Kiedy rodzice i personel
wspólnie rozumieją, że
się nawzajem potrzebują,
przyczynia się to do tego,
że codzienność dzieci
w przedszkolu staje się
lepsza.

Pięć ważnych punktów dotyczących
jakości współpracy między domem
i przedszkolem
(Andersen i Rasmussen, 1996):
1 CELE MUSZĄ ODZWIERCIEDLAĆ OCZEKIWANIA RODZICÓW
I PERSONELU

Po to, aby rodzice i personel mogli pracować ku wspólnym
celom, należy wyjaśnić jakie oczekiwania mają do siebie
nawzajem. Wyjaśnienie wzajemnych oczekiwań przyczyni się
również do bliższego wzajemnego zapoznania się rodziców
i personelu. Wyraźne określenie czego się oczekuje również
eliminuje ewentualne nieporozumienia.
2 RODZICE I PERSONEL NAWZAJEM SIĘ POTRZEBUJĄ
Kiedy rodzice i personel wspólnie rozumieją, że się nawzajem potrzebują, przyczynia się to do ulepszenia życia
codziennego dziecka w przedszkolu. Bliski dialog pozwala
poznać wzajemne wartości oraz praktyki wychowawcze. To
zapobiega odczuwaniu przez dziecko domu i przedszkola
jako dwóch oddzielnych światów, gdzie dziecko jest jedyną
osobą, która wie, co dzieje się w obydwu.
3 RODZICE POTRZEBUJĄ WIEDZIEĆ, CO DZIEJE SIĘ W
PRZEDSZKOLU

Kiedy rodzice oddają dziecko do przedszkola, myślą o nim
w ciągu dnia. Potrzebują wiedzieć jak dziecko jest przyjmowane przez inne dzieci i dorosłych oraz co dziecko przeżywa
w przedszkolu. Dlatego duże znaczenie ma to, czy personel
potrafi w dobry sposób przekazać jak wygląda życie codzienne w przedszkolu.
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«Rodzice zawsze są otwarci na informacje o swoim
dziecku! Odpowiedzialnością personelu jest o to
zadbać.»
(Marit, dyrektorka przedszkola)

4 RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPĘDZANIA CZASU ZE SWOIM
DZIECKIEM
Może mieć to duże znaczenie, jeśli przedszkole od czasu
do czasu oferuje rodzicom spędzenie czasu w przedszkolu.
Poprzez bycie razem z dzieckiem w przedszkolu rodzice także
zobaczą dziecko w innym kontekście niż zwykle, coś, co może
wzbogacić ich relację z dzieckiem.
5 RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ WPŁYWU NA PEDAGOGIKĘ W
ŻYCIU CODZIENNYM

Badania (Andersen i Rasmusen, 1996) wykazują, że rodzice
pragną mieć wpływ na życie codzienne w przedszkolu.
Interesują ich aktywności i rytm dnia, a także chcą wpływać
na to jak dziecko czuje się w sytuacjach codziennych.
Poprzez przebywanie w przedszkolu od czasu do czasu mają
możliwość zapoznania się z personelem i tym, co dzieje się
w przedszkolu. Może to być szczególnie ważne dla rodziców,
którzy mało wiedzą o pracy przedszkola. Rodzice i personel
budują wspólne doświadczenia, które mogą być podstawą
rozmowy, a rodziców możliwość wywierania wpływu staje
się większa. W przypadkach, gdzie rodzice nie posiadają
dużej znajomości języka norweskiego, ważne jest dostosowanie warunków tak, aby rodzice mogli zrozumieć oraz
sami przekazać informacje. Zarówno tłumaczenie przez
telefon, tłumacze którzy przychodzą do przedszkola, jak i
dwujęzyczni pracownicy mogą mieć duże znaczenie jeśli
chodzi o tą pracę. Zdjęcia mogą być stosowane do przekazania, co wydarzyło się w ciągu dnia, jeżeli rodzice i pracownicy
nie znają tego samego języka.
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Co rodzice
mogą zrobić?
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Rodzice, to najważniejsi opiekunowie w
życiu dziecka. Rodzice, to ostoja dla dzieci w
ich bycie, i to, jak czują się rodzice wpływa na
to jak dzieci odbierają samych siebie i swoje
otoczenie. Na przykład kiedy rodzice są pewni,
że dziecku jest dobrze w przedszkolu, wpływa
to pozytywnie na to jak dziecko odczuwa
swoją codzienność w przedszkolu.
«Bądź pewien, że możesz poruszać
negatywne wydarzenia bez niekorzystnych skutków dla dziecka!
(kierowniczka przedszkola)

W Planie ramowym jest napisane, że za wychowanie dziecka odpowiedzialni są rodzice.
Ważne jest, aby pamiętać, że mimo iż dziecko
w przedszkolu ma naokoło siebie profesjonalnych pracowników, to rodzice nadal są osobami, które je najlepiej znają i są ekspertami
jeśli chodzi o własne dziecko.
Balansowanie różnych wymagań w pracy,
szkole, rodzinie i bliskim środowisku może być
wymagające. Niektórych przygniatają wyrzuty
sumienia z powodu tego, że dziecko czasem
musi spędzać więcej czasu w przedszkolu,
niż rodzice by chcieli. Innymi razy rodzice
mogą mieć wyrzuty sumienia z powodu tego,
że posyłają swoje dziecko do przedszkola.

Przedszkole dla nich może stanowić pewnego
rodzaju instytucję i stawiać wyzwanie ich
poglądom na temat tego, co sprawia, że jest
się dobrym opiekunem. Wyrzuty sumienia
nie są dobrym punktem wyjścia dla rodziców
i współpracy z personelem przedszkola.
Dlatego ważne jest, aby rodzice mieli odwagę
komunikować swoje uczucia i myśli personelowi, tak, aby można było uporządkować
w nieporozumieniach i we wszystkim innym,
co może przeszkadzać dobrej komunikacji.
Personel może odczuwać to jako pozytywne,
kiedy rodzice okazują otwarcie i szczerość,
i prawdopodobnie bardzo chętnie będzie
zarówno wspierać, jak i pomagać rodzicom,
którzy mają wyrzuty sumienia lub inne trudne
myśli i pytania.
«Żadne pytania nie są głupie, rodzice
mogą się do nas zwracać ze wszystkim, co ich interesuje!»
(Tonje, kierowniczka przedszkola)

Badania wykazują, że dzieci, które chodzą
do przedszkola, średnio rozwijają się więcej i
lepiej, przynajmniej nie gorzej, niż dzieci, które
są w domu – oczywiście zależnie od jakości w
pojedynczym przedszkolu (Bengt-Erik
Andersson, 2009).
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Spróbuj zapoznać się
z innymi rodzicami.
Przyczyni się to do lepszej współpracy i prowadzenia.
Urie Bronfenbrenner podkreśla, że wrażliwość
w stosunku do własnych dzieci wpływa na
interakcję i, że dlatego ważne jest dla rozwoju
dzieci, aby także spędzały czas z innymi
dorosłymi, gdzie kontakt nie charakteryzuje
się poprzez tego samego rodzaju bezwarunkowym oddaniem (Andersen i Rasmussen,
1996).
Kiedy dzieci zaczynają uczęszczać do
przedszkola, rozszerza się ich świat. Poznają
więcej dzieci i więcej dorosłych. Rodzina i
przedszkole mogą stanowić wypełniające się
areny dla dziecka. Dla wielu dzieci przedszkole
stanowi miejsce, gdzie nabywają pierwszych
doświadczeń w przebywaniu w grupie z
rówieśnikami. Dla niektórych dzieci jest to
także ich pierwsze spotkanie z innym językiem
i innymi formami obcowania niż te, do których
przywykły w domu.
Odpowiedzialność za wychowanie dzieci
spoczywa na rodzicach (Konwencja o prawach
dziecka i Ustawa o dzieciach i rodzicach).
Przedszkole, to środowisko uzupełniające.
Personel jest odpowiedzialny za promowanie
dobrego kontaktu i współpracy z rodzicami,
ale rodzice są także odpowiedzialni za kontakt, który ma miejsce. Rodzice mają prawo
do stawiania wymagań oraz do oczekiwań
w stosunku do personelu, ale oczekuje się,
że rodzice również przyczynią się do promowania dobrego kontaktu i współpracy.
Kontakt ten jest potrzebny po to, aby rzeczywiste współoddziaływanie rodziców mogło
mieć miejsce. Współoddziaływanie rodziców
oznacza, że rodzice biorą udział w działalności
przedszkola, wyrażają własne myśli i opinie,
oraz przyczyniają się do kształtowania oferty,
którą dziecko otrzymuje w przedszkolu.
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Współoddziaływanie rodziców dotyczy
również ich możliwości dzielenia się myślami
i życzeniami na temat codzienności dziecka
w przedszkolu. Może tu chodzić o potrzeby
dziecka i rodziców w związku z tym, że rodzice
nie mieszkają razem, może chodzić o wychowanie religijne dziecka lub chorobę rodzica.
Jak aktywne współoddziaływanie będzie,
zależy naturalnie od potrzeb każdej pojedynczej osoby, a także zasobów i możliwości.
Rodzice mogą okazać swoje
zaangażowanie na inne sposoby niż poprzez
fizyczne bycie na miejscu w przedszkolu.
Komitet Rodzicielski ds. Nauczania w Szkole
Podstawowej (FUG) wypracował pouczenie dla
rodziców, które dotyczy tego, co rodzice mogą
robić, aby stać się bardziej aktywni w stosunku
do własnego dziecka oraz szkoły. FUB (Komitet
Rodzicielski ds. Przedszkoli) opracowało i
zmieniło treść pouczenia tak, aby dotyczyła
rodziców z dziećmi w przedszkolu:

• Bądź świadomy tego, że jesteś pierwszym
i najważniejszym ”pedagogiem” w życiu
twojego dziecka.
• Bądź świadomy tego, że jeśli będziesz
zaangażowany i zainteresowany, twoje
dziecko będzie odczuwać codzienność
w przedszkolu jako bardziej bezpieczną i
przewidywalną. Dzięki temu więzi między
domem a przedszkolem się wzmacniają.
• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o tym, co
wydarzyło się w przedszkolu w ciągu dnia.
• Angażuj się w aktywności przedszkola.
Dziecko będzie wtedy miało większą
motywację i będzie mogło lepiej czuć się w
przedszkolu.
• Miej wiarę w twoją własną rolę i możliwość
wywierania wpływu. To coś, co jest ważne
dla dziecka!
• Bądź świadomy tego, że kiedy twój układ
z personelem przedszkola jest dobry,
wpływa to na to, jak twoje dziecko czuje
się w przedszkolu. Jeśli twoje dziecko
doświadcza, że twoja komunikacja z
personelem jest otwarta, pełna zaufania i
swobodna, rozluźni się i nie będzie musiało
używać własnych sił na martwienie się tym,
co ma miejsce.
• Spróbuj zapoznać się z innymi rodzicami.
Przyczyni się to do lepszej współpracy i
prowadzenia.
• Pamiętaj, że jesteś ważny w życiu codziennym dziecka w przedszkolu i, że jesteś
najważniejszą osobą w życiu twojego
dziecka.
Pomysł z «Pouczenia dla rodziców»
(Foreldreplakaten), Komitet Rodzicielski ds.
Nauczania w Szkole Podstawowej (FUG)
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Rodzice w ustawodawstwie
Poprzez korzystanie z formalnych organów,
które stanowi rada rodziców i komisja
współpracy, i których istnienie jest ustawowe
oraz obowiązkowe w każdym przedszkolu,
rodzice mogą mieć realny wpływ na to, co
dzieje się w przedszkolu.
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Rada rodziców i komisja współpracy
Powołanie i praktyka rad rodziców oraz
komisji współpracy opiera się na Ustawie o
przedszkolach § 4.
Rada rodziców i komisja współpracy.
Rada rodziców i komisja współpracy ma
zapewnić dobrą współpracę między domem
dziecka a przedszkolem. Rada rodziców
złożona jest ze wszystkich rodziców i z reguły
wybiera się dwóch reprezentantów, którzy
reprezentują rodziców w Komisji współpracy
(Samarbeidsutvalget) (SU). Ci dwaj reprezentanci mogą (ewentualnie wspólnie z
innymi rodzicami) założyć Komitet rodzicielski Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Należy
podkreślić, że właściciel przedszkola ma
zadbać o to, aby sprawy o ważnym charakterze
zostały przedstawione radzie rodziców i komisji współpracy (§ 4, ostatni rozdział Ustawy o
przedszkolach).
RADA RODZICÓW

Do zadań rady rodziców należy promowanie
wspólnych interesów rodziców i przyczynianie
się do tego, aby współpraca między przedszkolem a grupą rodziców stwarzała dobre
środowisko w przedszkolu. Celem powinno
być to, aby różnorodność wśród rodziców
była reprezentowana w radzie rodziców,
albo poprzez osobisty udział albo poprzez
dobry kontakt reprezentantów z całą grupą.
Jeżeli w regulacji prawnej wedle § 15 usta-

lona jest maksymalna stawka opłat rodziców,
tylko rada rodziców może wyrazić zgodę na
opłaty rodziców powyżej tej sumy. Komitet
reprezentujący rodziców (FAU) reprezentuje
radę rodziców i ich interesy.
WSKAZÓWKI DLA RADY RODZICÓW:

• Wypracujcie rozporządzenia pracy w
FAU – na przykład wedle następującego
schematu:
• Opisać członków komitetu FAU i jego
mandat.
• Opisać w jaki sposób członkowie do poszczególnych komitetów zostają wybierani.
• Opisać jakie zadania ma mieć FAU.
• Podać ilość spotkań w ciągu roku przedszkolnego.
• O obowiązku zachowania tajemnicy
służbowej.
• O zmianach w rozporządzeniach.
• Sporządzić plan spotkań z tematami na
poszczególny rok przedszkolny.
• Określić, czy rada rodziców ma mieć
odpowiedzialność za organizowanie
wydarzeń dla dzieci i rodziców w ciągu roku
przedszkolnego, a jeśli tak, to jakich.
• Dyskutować z rodzicami w czym pragną
współdziałać i w jaki sposób. FAU ma tutaj
ważną odpowiedzialność dopilnowania,
żeby wszyscy rodzice zostali usłyszeni.
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KOMISJA WSPÓŁPRACY
(SAMARBEIDSUTVALGET) (SU)

Komisja współpracy składa się z reprezentantów rodziców, pracowników i właściciela
(bierze udział wedle własnego życzenia) i jej
zadaniem jest stanowienie organu doradczego, stwarzającego kontakt i koordynującego.
Komisji współpracy należy przedstawiać
sprawy, które są ważne dla rodziców, takie
jak budżet, zmiany dotyczące prowadzenia
i wykorzystywania powierzchni. Plan roczny
przedszkola ma być ustalony przez komisję
współpracy. Komisja zobowiązuje się także
zwrócić uwagę właściciela i powiadomić organ
nadzoru, jeżeli przedszkole nie jest prowadzone w obrębie obowiązujących ram. W
przypadku składania podania przez właściciela
o dyspensę od Regulacji prawnej obsady
pedagogicznej (§ 3 tymczasowe uwolnienie)
należy załączyć wypowiedź komisji.
WSKAZÓWKI DLA KOMISJI WSPÓŁPRACY:
• Konstytuować komisję. Wybrać
przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego i ewentualnie
pełniących inne funkcje. Osoba
zarządzająca jest z reguły sekretarzem
komisji współpracy.
• Przedyskutować podstawowe wartości
przedszkola.
• Zdefiniować co komisja rozumie przez
”współpracę” i co wedle nich stanowi realną
współpracę.
• Określić co ma stanowić obszary
współpracy.
• Określić jakimi obszarami zajmować ma
się personel przedszkola i jakimi obszarami
mają zajmować się rodzice.
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• Zadbać(-ajcie) o to, aby ewentualni rodzice
wielojęzyczni byli reprezentowani w SU.
• Określić i wypracować opis rutyn rozpatrywania skarg i zajmowanie się ewentualną
różnicą zdań z personelem przedszkola.
GMINNY KOMITET RODZICIELSKI DS.
PRZEDSZKOLI (LOKALNY FUB)
Niektóre gminy na własną inicjatywę
wytworzyły komunalne komitety rodzicielskie. Komitet taki reprezentuje wszystkie
przedszkola w gminie, zarówno państwowe
jak i prywatne. W białej księdze parlamentu,
Stortingsmelding (raport rządu) 41 (20082009), Jakość w przedszkolu, podkreślone jest
w jaki sposób komunalne komitety mogą
świadczyć wartościowymi sugestiami i opiniami dla pracy nad wzmocnieniem współpracy
między domem a przedszkolem. W raporcie
Ministerstwo Edukacji zachęca gminy do tworzenia komunalnych komitetów rodzicielskich.
Komunalny FUB może składać się z reprezentantów, którzy wybierani są wśród wszystkich
przedszkoli w gminie albo części miasta.
Organ ten może reprezentować ważną
wspólnotę interesów i poglądów dla rodziców w przedszkolu, która z kolei może być
wartościowym partnerem do współpracy
dla zarówno przedszkoli, jak i administracji
przedszkolnej w gminie lub dzielnicy miasta.
Szczególnie w zasadniczych i większych
sprawach dotyczących ekonomii, badań
użytkowników, planów przedszkola i sprawach
dotyczących rozporządzeń, taki organ będzie
pełnił ważną funkcję.
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WSKAZÓWKI DLA (LOKALNEGO) GMINNEGO
KOMITETU RODZICIELSKIEGO:

Współpraca między
domem a przedszkolem ma przyczynić się
do tego, aby wszystkie
dzieci otrzymały jak
najlepszą ofertę.

• Patrz rady dla SU i FAU o konstytuowaniu,
rolach i mandacie.
• Stworzyć dialog z administracją przedszkola w części miasta / gminie.
• Prowadzić dialog z przedszkolami.
• Śledzić i prowadzić aktualne sprawy
dotyczące przedszkoli w części miasta /
gminie.
• Dostosować plan spotkań w stosunku do
spraw i dat spotkań w politycznych forach,
które rozpatrują sprawy dotyczące przedszkoli.
PRAWA RODZICÓW I OBOWIĄZKI W
KONTEKŚCIE PRZEDSZKOLNYM MAJĄ
PODSTAWĘ PRAWNĄ W:

• Ustawie o przedszkolach.
• Regulacja prawna o środowiskowej opiece
zdrowotnej w przedszkolach i szkołach itd.
• «Plan ramowy treści przedszkola i sposobu
organizacji» (regulacja prawna Ustawy o
przedszkolach).
• Ustawa o szkole podstawowej i nauczaniu
w szkole średniej (specjalno-pedagogiczna
pomoc).
Inne istotne przepisy:
• Ustawa o dzieciach i rodzicach.
• Ustawa o szkole podstawowej i nauczaniu
w szkole średniej.
• Ustawa o usługach Służby Ochrony Praw
Dziecka.
• Konwencja o prawach dziecka.
• Prawa człowieka.
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RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

• współpracy z przedszkolem odnośnie tego,
co dzieje się tam z dzieckiem (Ustawa o
przedszkolach, § 1 Cel)
• otrzymywania regularnych informacji o
własnym dziecku (Plan ramowy treści i zadań
przedszkola)
• dostępu do informacji o dziecku (Ustawa
o dzieciach, § 30. Treść odpowiedzialności
rodzicielskiej)
• współoddziaływania na treść przedszkola
(Ustawa o przedszkolach, § 4. Rada rodziców i
komisja współpracy)
• przedyskutowania pytań dotyczących
samopoczucia dziecka i rozwoju oraz pedagogicznej działalności przedszkola (Plan
ramowy treści i zadań przedszkola)
• powiadomienia ich o generalnym
obowiązku zachowania tajemnicy
służbowej przez personel (Ustawa o
przedszkolach, § 20. Obowiązek zachowania
tajemnicy) i specjalnym obowiązku powiadomienia w stosunku do Służby Ochrony
Praw Dziecka (Ustawa o przedszkolach, § 22.
Obowiązek powiadomienia Służby Ochrony
Praw Dziecka).
• poprzez rozporządzenia przedszkola otrzymania danych, które mają znaczenie dla
stosunku rodziców do przedszkola (Ustawa
o przedszkolach, § 7. Odpowiedzialność
właściciela przedszkola)
• bycia spytanym o pozwolenie jeśli chodzi
o korzystanie ze zdjęć lub innych danych o
dziecku (Ustawa o danych osobowych, § 8
i § 9).

Dodatkowo rodziców należy informować i dać
możliwość zastrzeżenia się, kiedy przedszkole
planuje zajęcia, które odbiegają od zwykłych
aktywności przedszkola. Może to na przykład
dotyczyć transportu dzieci w prywatnym samochodzie, fotografowania dzieci i kąpania się w
ubraniach i bez ubrań latem.
Rodzice mają odczuwać, że poruszanie
różnych tematów z personelem jest łatwe.
Ważne jest, aby ewentualne problemy były
poruszane bezpośrednio z tym działem lub
bazą, których to dotyczy. Czasem poruszanie
różnych spraw może być odczuwane jako
trudne. Jeżeli jest to konieczne, dyrektor i
reprezentanci SU mogą zostać włączeni.
RADY DOTYCZĄCE ROZMOWY::

• Podejmijcie trudną sprawę najszybciej jak
możliwe.
• Opisz problem tak, jak go odczuwasz i
najkonkretniej jak potrafisz.
• Patrz wprzód i zaproponuj rozwiązania.
• Umowy, które zostaną zawarte, zobowiązują
obydwie strony do dotrzymywania tego, co
ustalicie.
• Ustalcie nową rozmowę za jakiś czas, tak
byście mogli ocenić postęp.
Na spotkaniu dla rodziców miałam
rewelacyjne przeżycie, kiedy kierownik
powiedział: «Wielu z was jest dobrych
w podejmowaniu z nami spraw, które
was interesują!» Ja myślałam, że
dobrze było, kiedy nic nie poruszałam
– nie chciałam tak jakby być uciążliwa.
Teraz zrozumiałam, że przedszkole
chciało, abym mówiła o tym, co jest
dobre i o tym, co jest mniej dobre.
(Matka w przedszkolu)
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Co może
zrobić przedszkole?
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«Społeczeństwo, które docenia swoje dzieci,
musi dobrze dbać o ich rodziców.»
(John Bowlby w raporcie do WHO w 1951)

Odpowiedzialność kierownika przedszkola
«Dobre szkolenie całej grupy personalnej wzmacnia przedszkole
wewnątrz i na zewnątrz. Razem
czynimy się nawzajem dobrzy!»
(Mariann, dyrektorka przedszkola)

Dyrektor przedszkola ma główną
odpowiedzialność za dobrą współpracę.
Rodzice włączani są w ograniczonym stopniu
do pracy nad planowaniem w przedszkolu i
wedle raportu Wszyscy bardziej się liczą (2009)
aż 71 procent oświadcza, że nie biorą udziału
w pracy nad planowaniem. Odpowiedzialność
dotyczy następujących punktów:
• Wzięcie odpowiedzialności za to, aby
rodzice brali udział w wypracowaniu planu
rocznego przedszkola. Prowadzący musi
dowiedzieć się, co jest ważne dla rodziców
i włączyć ich do pracy nad treścią przedszkola w ciągu roku. Następnie rodzice
muszą zostać włączeni do ewaluacji pracy
przedszkola pod koniec roku przedszkolnego i przed ustalaniem planów na kolejny
rok. Wszyscy rodzice muszą mieć możliwość
dojścia do słowa. Metody i fora, na których
to zostaje podejmowane powinny być
różne. Zadawanie pytań rodzicom może
mieć charakter indywidualny i może mieć
miejsce na spotkaniach, zarówno ustnie jak
i pisemnie.

• Wzięcie odpowiedzialności za to, aby cała
grupa personelu dyskutowała i doszła
do porozumienia co do wizji wartości
oraz tego jakie postawy mają stanowić
podstawę współpracy z rodzicami dzieci.
Na przykład:
- Jakie wartości mają charakteryzować 		
		 współpracę między domem a przedsz		
		 kolem?
- Jaki status i jaką rolę personel przedsz		
		 kola przydziela rodzicom?
• Zdefiniowanie tego, jak wizja wartości ma
być wyrażana w praktyce razem z personelem przedszkola, na przykład:
- Jak przyjmujemy rodziców?
- Czy ma miejsce różne traktowanie 		
		 rodziców?
- Jak możemy zapewnić, aby wszyscy 		
		 byli zauważeni i usłyszeni z szacun		
		 kiem?
• Wypracowanie rutyn kontaktu z rodzicami
dzieci, na przykład:
- Czy wszyscy rodzice są w stanie 		
		 czytać i rozumieją plany przedszkola?
- Jakie pisemne informacje możemy 		
		 przetłumaczyć na języki ojczyste
		rodziców?
- Komu potrzebne są pisemne infor		
		 macje po to, aby rozumieć pracę
		przedszkola?
- Kiedy i w jaki sposób rodzicom 		
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		 potrzebny jest tłumacz ustny po to, 		
		 aby rozumieli i mogli się porozumieć?
• Określenie wspólnie z personelem jaki
poziom ambicji przedszkole ma mieć w
stosunku do współpracy, na przykład:
- Do jakiego stopnia współpraca z 		
		 rodzicami traktowana jest jako ważna?
- Co charakteryzuje współpracę 		
		 przedszkola z rodzicami?
- W jaki sposób przedszkole chce 		
		 rozwinąć współpracę?
• Zapewnienie, aby personel miał regularny
kontakt z każdą rodziną i każdym dzieckiem,
na przykład poprzez:
- Wypracowanie praktycznych rutyn 		
		 współpracy z rodzicami.
- Regularne przechodzenie przez to, 		
		 co współpraca z rodzicami obejmuje. 		
		 Może to mieć miejsce m. innymi na 		
		 spotkaniach personelu.
- Pracowanie nad tym, aby personel 		
		 wiedział, co jest ważne dla rodziców 		
		 w wychowywaniu własnych dzieci.
• Rozróżnianie pomiędzy różnymi rolami,
które dyrektor przedszkola może pełnić
wobec rodziców, na przykład:
- Jako prowadzący pracy pedagogicznej i
		 administracyjnej przedszkola
- Jako prowadzący grupy personelu.
- Jako pracownik. Niektóre przedsz-		
		 kola mają rodziców jako właściciela 		
		 i/lub są prowadzone przez rodziców.
- Jako sekretarz komisji współpracy i 		
		 ewentualnie zarządu.
• Przeprowadzanie badań użytkowników.
Przedszkole powinno przynajmniej raz
do roku przeprowadzać ankietę, dzięki
której dowiadują się o opiniach rodziców
na temat tego jak oni i ich dzieci czują
się w przedszkolu. Po to, aby dotrzeć do
wszystkich rodziców, tematyka badania
użytkowników może również być przekazana ustnie podczas rozmów. Następnie
dobrą rutynę może stanowić przytaczanie
rezultatów badania użytkowników na rozmowach z rodzicami.
Dla rodziców to, czy przedszkolu udaje się
wypracować i opierać swoją praktykę i relacje
międzyludzkie na świadomych wartościach
podstawowych, jest decydujące.

24

Przedszkole powinno
co najmniej raz do roku
przeprowadzać badanie
użytkowników, w którym
rodzice odpowiadają na to
jak oni oraz ich dzieci czują
się w przedszkolu.

«Są tak uprzejmi i ciepli, a
równocześnie niezwykle profesjonalni. Zauważają dzieci i zauważają
nas dorosłych. Nigdy jeszcze nie
spotkałam tylu wspaniałych ludzi w
jednym miejscu.»
(Matka w Hannes lekestue – przedszkolu, które
zostało wybrane jako najlepsze przedszkole w
Norwegii przez czasopismo «Foreldre & Barn»
(Dzieci i rodzice) 2010)
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Poradnictwo dla rodziców
Wiele przedszkoli dobrze zna się na programach wspierających rozwój i wiele oferuje
także doradztwo dla rodziców. Oto przykłady
takich programów:
DORADZTWO DLA RODZICÓW W
GRUPACH:
ICDP (International Child Development
Programme): Program ten skupia się na
interakcji między dziećmi i ich opiekunami.
Wykonywany jest przez dyplomowanych
przewodników ICDP, którzy są w wielu gminach. Program został przetłumaczony na wiele
języków. Rodzice mają możliwość prowadzenia
dialogu i dyskusji w języku ojczystym. Może
to dać im większe poczucie bezpieczeństwa
w swojej roli jako rodzice i przyczynić się
do wyrozumienia dla różnych poglądów na
temat dzieci, dzieciństwa i dorastania. Adres
internetowy ICDP znajduje się na tylnej stronie
broszurki.
LØFT – ”PODNIEŚ”, podejście skupiające się na
rozwiązaniach (Løsningsfokusert tilnærming):
Sposób myślenia w LØFT krótko mówiąc
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dotyczy tego, jak można wychodzić
naprzeciw różnym sytuacjom poprzez skupianie się na różnych rozwiązaniach zamiast
pogłębiać się w tym, co problematyczne.
Stowarzyszenie «Dorośli dla dzieci» (Voksne
for barn) przygotowało kursy dla rodziców we
współpracy z
Benem Furmannem: «LØFT dla rodziców»
(LØFT for foreldre).
«Poprzez skupianie się na błędach i
słabych punktach robimy z siebie nawzajem karłów. Poprzez skupianie się na
możliwościach robimy z siebie nawzajem olbrzymów.»
(Ben Fuhrman, założyciel LØFT)»

Adres strony internetowej LØFT znajdziesz na
końcu broszurki.
«Pokażcie nam, że to co wiemy o
dziecku, jest dla was ważne, i że to co
wy wiecie jest ważne dla nas.»
(Matka dziecka uczęszczającego do przedszkola)

KILKA RAD PRAKTYCZNYCH DLA
PRZEDSZKOLA:
• Wzbudzaj zaufanie. Nawiąż dobry kontakt
z rodzicami i pokaż im poprzez uczynki, że
obchodzi cię ich dziecko w życiu codziennym. Wtedy łatwiej będzie stawić czoła
trudniejszym okresom.
• Wytwórz atmosferę sprzyjającą otwartości.
Pokaż, że jesteś dostępny na rozmowy
zarówno w sytuacjach codziennych, jak i
kiedy pojawią się ewentualne problemy w
rodzinie. Zapraszaj do kontaktu przy pojawieniu się trudnych okresów.
• Możesz zapoznać się, szukać wiedzy i
osiągać kompetencje na temat potrzeb i
reakcji ludzkich.
• Spróbuj stworzyć ”bezpieczną przestrzeń”,
powiedz rodzicom, że ty również jako «profesjonalista» uważasz, że wychowywanie
własnych dzieci może stawiać wyzwania.
• Zapraszaj na spotkania z rodzicami na
przykład na temat bycia rodzicem i tym, jak
możemy wspierać się nawzajem w fazach
zwiększonej słabości.
• Wyrażaj się pozytywnie o innych dzieciach i
ich rodzicach. Próbuj stwarzać zrozumienie
dla tego, że zachowanie dzieci zawsze ma
jakiś powód.
• Zostawiaj czas na ocenę współpracy
między domem a przedszkolem, zarówno
ogólnie i specyficznie. (Kinge, 2009)
• Przyjmuj rodziców «witając» ich w ich
własnym języku. Powitanie we własnym

języku ojczystym otwiera dialog. Dojdźcie
do zgody co do tego, jak przedszkole
może uczcić święta w przedszkolu lub inne
sprawy, które wedle rodziców są ważne pod
kątem kultury rodziny.
• Wielu rodziców obawia się lub z praktycznych powodów nie ma możliwości
zapraszania innych dzieci lub organizowania przyjęć urodzinowych. Czy istnieje
taka możliwość, aby rodzice skorzystali z
pomieszczeń przedszkola wieczorem?
• Bądź łącznikiem między rodzinami,
uzmysławiaj rodzicom z kim ich dziecko
dobrze się czuje i bawi i zachęcaj do przebywania razem poza czasem spędzanym w
przedszkolu.
• Szatnia to często miejsce oddawania
dziecka do i odbierania go z przedszkola.
Tu ma miejsce przejście między domem
i przedszkolem. Szatnię można dlatego
zdefiniować jako «pozytywną sferę» –
wolne miejsce dla dzieci i rodziców – gdzie
personel im wychodzi naprzeciw, aby
przejście było najlepsze jak tylko możliwe.
Bardziej obszerne rozmowy należy
przeprowadzać w innych pomieszczeniach
«Pragnę, aby szatnia stanowiła dla
dzieci i rodziców «nowy początek»
– tutaj zostawiamy w tyle trudne
poranki i patrzymy wprzód!»
(Marianne, kierowniczka przedszkola)
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W jaki sposób przyjąć rodziców
Rodzice pragną czuć się pewni, że ich dziecko
jest zauważane, wysłuchiwane i szanowane
przez osoby, które pracują w przedszkolu.
Rodzice są wrażliwi przekazując opiekę nad
dzieckiem innym opiekunom, a następnie nie
wiedząc jak ma się ich dziecko. Jeżeli norweski nie jest językiem ojczystym dziecka i jego
znajomość norweskiego jest mała, może to
być wyjątkowo trudne. Ważne jest wtedy, aby
personel miał dobre sposoby pracy po to żeby
codzienność dziecka w przedszkolu była dobra
i aby to było przekazywane rodzicom. Kiedy
dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola
należy ocenić jak długo potrzebne będzie, aby
jeden z rodziców był tam w okresie przyzwyczajania się. Jeżeli rodzice czują się pewnie
co do tego, że dobrze dba się o potrzeby ich
dziecka, mogą cieszyć się tym, że dziecko
dobrze się czuje w przedszkolu i skupiać się
na własnej pracy, wykształceniu albo innych
sprawach, którymi się zajmują w czasie, kiedy
nie są razem z dzieckiem.

PIERWSZORAZOWI RODZICE
Wiele przedszkoli ma dobre rutyny dbania
o nowych rodziców. Wiele z nich praktykuje
przeprowadzanie «dni zapoznawczych»,
gdzie rodzice otrzymują przydatne informacje, a dzieci mogą brać udział w jakichś
aktywnościach. Inni idą w odwiedziny do
domu, aby spotkać i zapoznać się z dzieckiem
i rodzicami w domu w tej pierwszej fazie.
Rodzice, którzy przychodzą do przedszkola po
raz pierwszy mogą potrzebować informacji
i niektórzy mogą życzyć sobie doradztwa o
tym, jak być rodzicem dziecka uczęszczającego
do przedszkola. Rodzice mają różne
doświadczenia z przedszkolami. Wpływa to na
to, jakie informacje są im potrzebne. Przydatne
może być w każdym razie poinformowanie o
tym, co przejście z domu do przedszkola może
oznaczać dla dziecka, o codziennych rutynach
w związku z odprowadzaniem i odbieraniem, o
jedzeniu, ubraniach na zmianę, przyniesionych
ze sobą zabawkach, chorobach itd.
«Pamiętaj, że zawsze są jacyś rodzice,
którzy nic nie wiedzą o tym, co to jest
przedszkole, kiedy są posiłki, w jakich
godzinach obowiązuje obowiązkowa
obecność i co przedszkole potrzebuje
wiedzieć o dziecku».
(Gudrun, konsultant merytoryczny)
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WŁĄCZAJĄCA WSPÓLNOTA
Rodzice są najważniejszym potencjałem
przedszkola jeśli chodzi o stwarzanie
włączającego środowiska. Jeśli przedszkole ma
funkcjonować jako włączająca wspólnota dla
rodziców, musi ono stanowić arenę, na której
wszyscy rodzice są zauważani i wysłuchiwany
wedle swoich uwarunkowań (NOU 2010:8:
Z ochotą do poznawania i zabawy, str. 114).
Badania z Danii wykazują, że tymi, których się
zauważa, i którzy mają możliwość wpływania
na treść przedszkola często są dzieci i rodzice,
którzy pochodzą z podobnych środowisk
jak personel (Gulløv/Bundgaard 2008 i
Palludan 2005). Po to, aby przeciwdziałać
takim różnicom ważne jest, aby personel
był świadomy tego związku i pracował nad
osiągnięciem dobrego dialogu ze wszystkimi
rodzicami.
WSPÓŁODDZIAŁYWANIE
W Planie ramowym napisane jest:
«Odpowiedzialność za wychowanie dzieci
należy do rodziców.» Dlatego bardzo ważne
jest, aby rodzice mieli możliwość wywierania
wpływu na treść i życie codzienne w przedszkolu. Przedszkole musi dyskutować, najlepiej
rodzicami, na temat tego w jaki sposób rodzice
mogą brać udział i współoddziaływać na pracę
przedszkola.

«Rodzice muszą zawsze wiedzieć, że
mogą się na mnie wesprzeć – dlatego
drzwi do mojego biura są zawsze
otwarte!»
(Berit, dyrektorka przedszkola)

POSTAWY
Ważne jest, aby przedszkole w swej codziennej pracy skupiało się na pracy nad postawami. Może być przydatne przedyskutowanie
następującego pytania:
• Jakie podstawowe postawy ma personel
jeśli chodzi o rodziców jako partnerów do
współpracy?
• Czy rodzice traktowani są jako równi partnerzy we współpracy? Czy są przyjaciółmi,
czy przeciwnikami, kompetentni czy
niekompetentni?
• Czy personel jest skłonny do zmiany praktyki wedle życzeń rodziców?
OCZEKIWANIA
Oczekiwania odgrywają ważną rolę w interpersonalnych interakcjach, a nasze własne i innych
oczekiwania nie zawsze kierują rzeczy w tym
samym kierunku. Wyjaśnienie wzajemnych
oczekiwań jest dlatego ważne, w szczególności
m. innymi po to, aby osiągnąć realistyczną
współpracę i przeciwdziałać nieporozumieniom. Pytania, które można sobie zadawać, to
na przykład:
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są to słowa obce, które mogą stwarzać dystans
i przeszkadzać współpracy. W przedszkolu
przykładami takich słów mogą być:
kompetencje, uznanie i pro-socjalne zachowanie. We współpracy z rodzicami ważna jest
praca ku temu, aby wszyscy rodzice rozumieli,
co personel rozumie przez zwroty, których
używają, kiedy mówią o pracy przedszkola.

• W jaki sposób przedszkole może stać się
świadome swoich oczekiwań?
• Czy przedszkole ma jakiś skryty sposób
kultury bycia, gdzie dużo rzeczy traktuje się
jako oczywiste i się o nich nie rozmawia?
Ewentualnie jak można z tym zerwać i
zacząć o tym rozmawiać?
• Co przekazuje przedszkole rodzicom – co
powinno im przekazywać?
• Jak możemy dowiadywać się o oczekiwaniach rodziców? Aby odkryć oczekiwania
wszystkich rodziców należy wypytywać
o nie w różnych forach: na rozmowach z
rodzicami, spotkaniach z rodzicami i innych
punktach spotkań / aranżacjach. Powinny
istnieć rutyny pytania o oczekiwania
zarówno ustnie, jak i pisemnie.
• Jak przedszkole rozwiązuje to, że wielu
rodziców nie wie, co to jest przedszkole?
Rodzice, dla których przedszkole jest czymś
nieznanym, często nie potrafią wysłowić
się o swoich oczekiwaniach. Nie są też
w stanie wiedzieć, czego oczekuje od
nich przedszkole. Bundgar i Gulløv przeprowadzili badanie, w którym odkryli, że
niepewność zarówno wśród personelu,
jak i rodziców z mniejszości językowych
sprawiała, że dopasowanie stawało się bardziej wymagające niż było to konieczne dla
wszystkich stron (Buntgaard i Gulløv, 2008).
«JĘZYK ŚRODOWISKOWY»
Praktycznie wszystkie środowiska mają swój
własny «język środowiskowy». Są to słowa i
wyrażenia, które są często używane i dobrze
znane wewnątrz środowiska. Słowami tymi
mogą być wyrażenia fachowe, ale przy
częstym używaniu stają się częścią «języka
środowiskowego». Dla osób poza tym kręgiem
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W TEN SPOSÓB TRUDNA ROZMOWA STAJE
SIĘ ŁATWIEJSZA
• Bądź w dobrej relacji z rodzicami.
• Utrzymywanie prywatnego kontaktu z
rodzicami może utrudnić profesjonalne
postępowanie przy podejmowaniu
trudnych rzeczy. Dlatego ważne jest, aby
być świadomym granic pomiędzy byciem
profesjonalistą i osobą prywatną.
• Przygotuj się dobrze przed rozmową. Nigdy
nie możesz być pewien, co się wydarzy, ale
możesz wcześniej dokładnie przemyśleć cel
rozmowy i co chcesz przekazać.
• Okaż szacunek dla poglądów rodziców i
zwróć uwagę na to, że problemy których
doświadczają rodzice mogą być odczuwane przez nich jako większe niż przez
ciebie.
• Weź pod uwagę, że rodzice mogą mieć
reakcje emocjonalne kiedy rozmawiacie o
czymś trudnym. Mogą się zdenerwować
albo zacząć płakać, jedno i drugie, to
całkowicie naturalne reakcje kiedy rodzice
są poruszeni.
• Upewnij się, że obydwaj rodzice dochodzą
do słowa.
• Możesz wziąć ze sobą doświadczonego
współpracownika na rozmowę, ale pilnuj,
aby rodzice nie zostali zdominowani albo
byli w mniejszości. W takich sytuacjach rodzice łatwo mogą poczuć się jako podrzędni
i niepewni.
• Stawiaj znak zapytania nad swoim przedstawieniem problemu.
• Przekazuj informacje w osobie pierwszej. Wytłumacz jak ty odbierasz dziecko i
zapytaj, czy rodzice odbierają je w ten sam
sposób.
• Używaj otwartych pytań, tj. «Jak odbierasz
Kari? Jaka jest w domu? Co wedle was
powinniśmy zrobić w przedszkolu?»
• Wytłumacz jakie rozwiązania wedle was
mogłyby być odpowiednie (wedle Bodil
Ugelstad w «Barnehagefolk» nr 1/2007).
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Co rodzice i
przedszkole mogą
zrobić razem?
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W JAKI SPOSÓB STAĆ SIĘ DOBRYMI
DOROSŁYMI RAZEM DLA DZIECI?

«Spotkanie z rodzicami i personelem
musi być pełne szacunku, pokory
dla drugiej osoby, humoru, radości i
dialogu.»
(Marianne, kierowniczka przedszkola)

W Planie ramowym napisane jest:
«Rodzicie i personel przedszkola mają wspólną
odpowiedzialność za dobre samopoczucie i rozwój
dziecka. Codzienna współpraca między domem a
przedszkolem musi być budowana na wzajemnym
byciu otwartym i zaufaniu. Rodzice muszą czuć
się pewni, że mogą poruszać to, co ich interesuje
w stosunku do dziecka i przedszkola, nawet jeśli
oznacza to krytykę».
Następnie w Planie ramowym napisane jest,
że przedszkole ma ważne zadanie stanowienia miejsca do spotkań dla dzieci i rodziców
małych dzieci. Szczególnie podkreślona jest
odpowiedzialność przedszkola kiedy przyjmuje ono rodziców z mniejszości językowych.
Rodzicom może także być potrzebna pomoc i
doradztwo w pytaniach dotyczących wychowania, a w niektórych przypadkach pomoc w
nawiązaniu kontaktu z pomocą z zewnątrz.
Dzieci często odbierane są inaczej w domu
niż w przedszkolu. Dzieci, które są niespokojne w przedszkolu mogą być spokojne w
domu. Dzieci, które często są w konflikcie z
innymi dziećmi mogą zachowywać się inaczej
w domu. Jest to naturalne, ale może często
dezorientować. Może tak być, że personel
martwi się, że dziecko ma trudności na przykład
z koncentracją, interakcją itp., a rodzice o to
nie martwią się. Równocześnie dziecko może
wykazywać zainteresowania i zdolności w
domu, które nie są tak wyraźnie okazywane

w przedszkolu. Dialog między przedszkolem i
domem jest w takich przypadkach decydujący
w wyjaśnianiu nieporozumień i wyraźnym
określaniu okoliczności dotyczących dziecka.
Przyczyni się on także do tego, że zarówno rodzice, jak i personel przedszkola poznają dziecko
lepiej.

«Rodzice znają się na swoim dziecku, a
pracownicy na przedszkolu!»
(Plan ramowy dla przedszkoli )

Po to, aby razem stać się lepsi, rodzice i personel muszą wychodzić z następującego punktu
wyjścia:
• Wielu rodziców boi się poruszać krytykę
z personelem przedszkola, bojąc się, że
to odbije się na dziecku. Ważne jest, aby
personel omówił ten problem i potrafił
przyjmować rodziców dając poczucie
bezpieczeństwa. Kiedy rodzice i personel
komunikują ze sobą i współpracują, to, co
najlepsze dla dziecka musi być w centrum.
Dobry dialog może przyczynić się do
nowego i rozszerzonego zrozumienia co dla
dziecka jest najlepsze.
• Zarówno rodzice jak i personel muszą być
świadomi, jak wyrażają się o dzieciach,
sobie nawzajem i przedszkolu. Facebook i
Twitter stały się ogólnie używanymi forami
przekazywania informacji i dyskutowania, a
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informacje przekazywane są bardzo szybko.
To, o czym rodzice i personel dyskutować,
to na przykład:
- Jakie tematy nadają się w forach otwartych, a jakie się nie nadają?
- Co powinniśmy brać pod uwagę
dyskutując pytania dotyczące przedszkola na otwartych forach?
- Czy personel przedszkola powinien
komunikować się z rodzicami poprzez
media społeczne? Może przedszkole
powinno mieć wytyczne dotyczące
tego.
- Wytyczne, które mogą być przydatne
w przypadkach, kiedy umieszczane są
informacje o dzieciach i zdjęcia.
- Rodzice i personel muszą także
dyskutować o tym, do czego rodzice
mają się przyczyniać.
Współpraca między domem i przedszkolem musi charakteryzować się wzajemnym
uznaniem. Nie tylko personel przedszkola
musi okazywać uznanie rodzicom. Rodzice
muszą także okazywać uznanie personelowi
ze względu na ich kompetencje oraz pracę,
którą wykonują. Dopiero wtedy dom i przedszkole może współpracować nad tym, co jest
najlepsze dla dziecka.
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«Znajdźcie wspólne punkty wyjścia!
Zawsze jest coś, o czym możemy
porozmawiać z rodzicami – przecież
mamy tu ich dziecko!»
(Tone, kierowniczka przedszkola)

Rozmowy i zebrania dla rodziców
W przedszkolu istnieje długa tradycja
współpracy z rodzicami, a współpraca ta jest
sformalizowana i ma podstawę prawną w
Ustawie o przedszkolach. Patrz także rozdział
Rada rodziców i komisja współpracy, str. 17.
ROZMOWY DLA RODZICÓW
Przedszkole zaprasza wszystkich rodziców z
dziećmi w przedszkolu na indywidualne rozmowy dla rodziców raz lub dwa razy do roku.
W białej księdze parlamentu, Stortingsmelding
(raport rządu) nr 41 ministerstwo proponuje,
aby wszystkie przedszkola oferowały co
najmniej dwie rozmowy dla rodziców na rok.
Rozmowa dla rodziców, to poufna rozmowa
między rodzicami i personelem przedszkola i
dotyczy ona głównie samopoczucia pojedynczego dziecka, jego rozwoju i aktywności w
przedszkolu. Na rozmowie dla rodziców można
określić wspólne poglądy i interesy, oraz ewentualne konflikty. Takich rozmów można także
używać do wymiany doświadczeń o starcie w
przedszkolu

RADY DOTYCZĄCE ROZMOWY Z RODZICAMI:
• Personel wyjaśnia z rodzicami o czym mają
potrzebę porozmawiać – albo przed, albo
na początku rozmowy.
• Personel przygotowuje się dokładnie do
rozmowy. Informacje o dziecku przekazywane są ciepło i z przykładami z życia
codziennego.
• Czasami korzystny wpływ może mieć
zaproszenie rodziców, których dzieci
dużo się razem bawią. Daje to rodzicom
możliwość dobrego zapoznania się z innymi
rodzicami w przedszkolu, z którymi mogą
dyskutować i dzielić się doświadczeniami.
Rodzice mogą wyrażać swoje opinie na
temat tego, jak sprzyjać dalszemu rozwoju
przyjaźni między dziećmi.

«Parę lat temu, kiedy pracowałam w
przedszkolu dla uchodźców, miałam
rozmowę z rodzicami. Pod koniec
rozmowy spytałam, czy było coś,
co rodzice pragnęli poruszyć lub
przedyskutować. Ojciec powiedział:
’Co ma Pani na myśli? Zostało
pięć minut spotkania.’ Więc wtedy
otrzymałam taką reakcję. Następnym
razem pilnowałam, żeby najpierw
spytać rodziców.»
(Andreassen Becher, (2006):
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W dialogu między przedszkolem i domem
dobrze by było, aby przedszkole jako punkt
wyjścia przyjęło to, z czym dzieci sobie radzą.
Kiedy dziecko czuje, że coś opanowało,
wpływa to pozytywnie na całe dziecko.
Przedszkole może zadać rodzicom następujące
pytania:
• Czym twoje dziecko lubi się zajmować?
• Jakie cechy twojego dziecka naprawdę
doceniasz?
• Opisz co robicie w domu w różnych sytuacjach (posiłki, kładzenie do spania itd.)?
Rodzice mogą kiedykolwiek poprosić o
rozmowę. Jeżeli jest coś, o czym chcą
porozmawiać z personelem, powinni
skontaktować się z przedszkolem i ustalić
godzinę natychmiast. Nie należy czekać na
zaproszenie na rozmowę dla rodziców z
przedszkola.
ZEBRANIA DLA RODZICÓW
Tradycyjnie personel przedszkola zaprasza lub
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wzywa rodziców na zebrania dla rodziców.
Często dyrektor albo odpowiedzialny pedagog
prowadzi zebrania i łatwo może dojść do jednokierunkowej komunikacji, gdzie przedszkole
informuje grupę rodziców. Wiele przedszkoli
rozwinęło zebrania dla rodziców i używa ich
do prowadzenia wykładów i grup dyskusyjnych. Niektórzy rodzice regularnie przychodzą
na zebrania dla rodziców, natomiast inni z
różnych powodów nie przychodzą. Razem
z rodzicami personel może odnaleźć treść i
formę, która sprawi, że rodzice będą odbierać
spotkania jako pożyteczne. Ważne jest także,
aby przedszkole miało opracowaną strategie
zapewnienia dobrej współpracy z tymi rodzicami, którzy nie biorą udziału w zebraniach
dla rodziców. W wielu krajach nie praktykuje
się spotkań dla rodziców i dlatego niektórzy
rodzice nie znają takiej formy spotkań z z racji
swego pochodzenia. Bariery językowe mogą
także być powodem tego, że niektórzy rodzice
nie przychodzą.
Po to, aby treść zebrań dla rodziców były

wartościowa, a spotkania funkcjonowały wedle
intencji, ważne jest, aby dyrektor przemyślał
dokładnie i przedyskutował wraz z personelem
przedszkola pracę nad zebraniami dla rodziców. Następujące pytania mogą być przydatne:
• Co jest celem zebrań dla rodziców?
Dlaczego personel chce przeprowadzać
zebrania dla rodziców? Czy to było przedyskutowane w komisji współpracy (SU)?
• Jak często wedle personelu należy
przeprowadzać zebrania dla rodziców?
• Jak często wedle rodziców należy
przeprowadzać zebrania dla rodziców?
• Czy przedszkole mogłoby wyobrazić
sobie inne formy spotkań i współpracy
jako alternatywę tradycyjnych zebrań dla
rodziców?
• Czy rodzice mogliby wyobrazić sobie alternatywne formy spotkań i współpracy?
• Kto prowadzi spotkania? Czy głównie
dochodzi do słowa i prowadzi spotkania
personel, czy istnieją inne sposoby kierowania spotkaniami?
• Co rodzice sądzą o przeprowadzaniu
zebrań? Jakiej formy i treści grupa rodziców
życzy sobie na zebraniach? Czy rodzice
mogą/powinni brać udział w rozważaniu
tego?
• Czy są jakieś zagadnienia, nad którymi
grupa rodziców i grupa personelu może
współpracować?
• Jak rodzice mogą przyczyniać się do
wywierania wpływu na treści programu
przedszkola?
• Kto przyjdzie / nie przyjdzie? Czy «zawsze»
przychodzą te same osoby i te same
osoby są nieobecne? Czy jest to spowodowane praktycznymi trudnościami, tj.
niania itp.? Czy poczucie przynależności do
przedszkola jest wystarczająco silne? Czy
podejmowane tematy mają znaczenie dla
wszystkich? Czy wszyscy rodzice traktowani
są jako równowartościowi partnerzy do
współpracy?

• Jak rodzice i personel przedszkola się porozumiewa? Czy dialog ma charakter woli
zrozumienia i zauważenia drugiej strony
oraz bycia otwartym na to, co dla drugiej
strony jest ważne?
• Co ewentualnie można robić inaczej,
aby wzbudzić poczucie bezpieczeństwa
i zmotywować rodziców, którzy nie
przychodzą? Czy przedszkole może ponownie zastanowić się nad porą, treścią i formą
zebrań?
• Jak przedszkole prowadzi rodziców, którzy
nie przychodzą na zebrania dla rodziców?
• Czy zebrania są dostępne dla wszystkich?
Czy na zebranie zapraszany jest tłumacz i
czy ustalone jest w jaki sposób korzystać
z tłumacza? Czy wszyscy rodzice zrozumieli, że będzie miało miejsce spotkanie dla
rodziców i czy wiedzą, co to jest spotkanie
dla rodziców? Czy spotkanie dla rodziców
może częściowo lub w całości przebiegać w
grupach jednojęzycznych?
• W jaki sposób spotkania dla rodziców
wykorzystywane są do budowania sieci
kontaktów i rozwijania kontaktu wewnątrz
grupy rodziców? Można na przykład
zaprosić rodziców do przedstawiania
jakichś tematów, na przykład prezentowania książek dla dzieci, kulinarnych, pytań
dotyczących wychowania lub różnych
hobby.
Dobrą radą może być poproszenie dzieci o
zrobienie wizytówek na stół dla rodziców,
które można umieścić tam, gdzie rodzice
mają siedzieć na spotkaniu.
«Wytwarzaj dyskusje i zaangażowanie.
Nie bój się odmiennych zdań.
Odmienne zdania mogą prowadzić do
dalszego rozwoju zarówno współpracy
między domem i przedszkolem, jak i
pracy w przedszkolu.»
(Ojciec po spotkaniu dla rodziców w przedszkolu)
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Rodziców, którzy źle
czują się w takich formach spotkań, należy
uszanować lub pomóc
im i wesprzeć ich we
wzięciu udziału.

PRZYKŁADY ALTERNATYWNYCH FORM
SPOTKAŃ:
• Zbiórki grup zamiast spotkań dla rodziców,
na przykład kluby dla ojców/synów lub
matek/córek, zorganizowane pod kątem
jakiegoś tematu, posiłku lub aktywności.
• Wizyty domowe. Personel umawia się
wtedy, że odwiedzi rodzinę w domu.
• Spotkanie dla rodziców z world café /
dialog-café, metoda spotkań, która sprawia,
że wszyscy biorący udział stają się aktywni.
Adres internetowy znajduje się na tyle
broszurki.
• Specjalne spotkanie dla rodziców dla
wszystkich nowych rodziców, gdzie udziela
się ogólnych informacji o przedszkolu i rozmawia o tym, jak dzieci i rodzice odczuwają
pobyt w nowym w przedszkolu.
• Specjalne spotkania dla rodziców z
mniejszości językowych, którzy od niedawna są w kraju, z tłumaczem dla tych,
którzy tego potrzebują. Adres internetowy
znajduje się na tyle broszurki.
• Kawa poranna w przedszkolu, gdzie
rodzice mogą dowiedzieć się więcej o
przedszkolu i spotkać pracowników. Można
skontaktować się osobiście z rodzicami i
zaprosić ich do wzięcia udziału.
• Wieczór filmowy dla podkreślenia czym
jest przedszkole i czym zajmują się dzieci.
Filmy i zdjęcia mogą także stworzyć dobrą
możliwość dialogu między rodzicami i personelem, który łatwo można pokierować ku
treści przedszkola.
• Społeczne zbiórki/«czas na rozmowę» z
rodzicami, na przykład w związku z odbieraniem. Można ewentualnie połączyć ze
wspólnym obiadem.
KAWA DLA RODZICÓW
Wiele przedszkoli w ciągu roku zaprasza rodziców na kawę dla rodziców. To w jaki sposób to
jest przeprowadzane, zależy od pojedynczego
przedszkola, ale często personel przedszkola
wcześniej upiekł coś dobrego razem z dziećmi i
podaje kawę oraz herbatę i coś do przekąszenia,
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kiedy rodzice odbierają dzieci po południu.
Jest to ważna sytuacja, w której dzieci widzą,
że rodzice i personel potrafi razem usiąść i
porozmawiać. Poza tym jest to dobra możliwość
dla rodziców, aby spotkać innych rodziców z
dziećmi w tej samej grupie przedszkolnej lub
bazie. Niektórzy rodzice odczuwają jednak,
że nieformalne formy spotkań jak na przykład
przyjęcia dla rodziców, śniadania dla rodziców
lub serwowanie kawy dla rodziców, to pozytywne areny i ważne jest być tego świadomym
przy planowaniu takich aranżacji (NOU 2010:8 Z
ochotą do poznawania i zabawy). W przypadku
rodziców, którzy niepewnie czują się w takich
formach spotkań, powinno to zostać uszanowane lub też należy ich wesprzeć i pomóc tak,
aby mogli wziąć udział. Powodów może być
wiele i są one często ukryte. Osoby z lękiem
społecznym często radzą sobie z tym lękiem w
rutynowych sytuacjach, na przykład w szatni,
ale może dla nich być trudne wzięcie udziału w
większych aranżacjach.

to, aby wszyscy mieli możliwość wywierania
wpływu. Wymaga to, aby od czasu do czasu
wypróbowywane były nietradycyjne formy
współpracy i tematy.
• Przedyskutowywanie różnych dylematów,
na które natrafiają rodzice i personel oraz
dochodzenie do wspólnych odpowiedzi i
rozwiązań. Może to zapobiegać nieporozumieniom i niezadowoleniu (patrz przykłady
dylematów w następnym rozdziale).
«Pozwól rodzicom podejmować
własne wybory, musimy akceptować,
że rodzice się różnią i robią inne rzeczy
niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni.»
(Anette, dyrektorka przedszkola)

NAD CZYM RODZICE I PERSONEL MOGĄ
WSPÓŁPRACOWAĆ?
• Rodzice i personel przedszkola planują
razem i przeprowadzają aranżacje dla dzieci.
• Rodzice i personel mają nieograniczoną
ilość tematów, które regularnie mogą
poruszać i o których mogą dyskutować,
na przykład równouprawnienie, znaczenie
zabawy, ramy psychologiczne dla dzieci,
język lub rozwój ogólny.
• Wypracowany zostaje «bank rodziców» we
współpracy między rodzicami i przedszkolem. Przedszkole powinno wcześniej
powiadomić w czym przydałaby się pomoc,
a rodzice są zapraszani do wyrażania
sugestii na temat tego, w jaki sposób
mogliby pomóc. Może to być wszystko
licząc od praktycznych zadań w przedszkolu
do aktywności z dziećmi. Dla niektórych
rodziców naturalne jest wyrażanie opinii
i sugestii. Innych trzeba do tego konkretnie zapraszać. Personel musi widzieć
różnorodność w grupie rodziców i dbać o
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Dylematy
Dom i personel przedszkola często ma
odmienne interesy i potrzeby, które w pewnym
sensie tworzą «dylematy». Wspólna otwarta
rozmowa o dylematach może przyczynić się
do promowania współpracy między domem
i przedszkolem. Wspólna dyskusja na temat
różnych kwestii może pozytywnie odbijać się
na innych sprawach prowadząc do
• wyraźniejszej komunikacji
• mniejszej ilości nieporozumień
• większego zrozumienia i wiedzy na temat
sytuacji i opinii drugiej strony
• wyrozumiałości dla decyzji, które trzeba
podjąć
• większej woli do zawarcia kompromisu
• zwiększonego wkładu i woli do współpracy
oraz bliższych relacji między stronami
40

Otwarta rozmowa o dylematach promuje
zatem dobrą współpracę między domem i
przedszkolem, a także umożliwia osiągnięcie
wielu celów opisanych w niniejszej broszurce. To, że jakość wytwarzana jest poprzez
wspólną rozmowę, może być przydatnym doświadczeniem dla obydwu stron.
Przykładami takich dylematów mogą być:
ODEBRAĆ/ODPROWADZIĆ
Czasem mogą powstawać rozbieżności
pomiędzy tym, czego potrzebują rodzice i
możliwościami przedszkola. Rodzice mają
potrzebę rozmawiania z przedszkolem o
warunkach, które dotyczą sytuacji domowej i kiedy przychodzą, aby odebrać dzieci,
mogą potrzebować usłyszeć jak minął dzień.
Równocześnie personel ma odpowiedzialność
za dzieci, które są w danej grupie i nie zawsze
ma możliwość poświęcenia pełnej uwagi rodzicom. Często kiedy rodzice przychodzą, aby
odebrać dziecko, na dyżurze jest tylko jedna
dorosła osoba. Co wtedy należy zrobić?

RÓWNOWAGA
Rodzice się różnią. Niektórym jest łatwo
ustosunkować się do personelu, mają dużo
opinii i pomysłów oraz dużo do powiedzenia,
natomiast inni są bardziej skryci i ostrożni.
Wszyscy mają jednak takie samo prawo
wywierania wpływu. W jaki sposób personel i
rodzice mogą razem znajdywać rozwiązania,
które mogą uszanować potrzeby wszystkich?
WIĘKSZE ARANŻACJE
Podczas kawy dla rodziców lub uroczystości
zakończeniowej w przedszkolu, jest na miejscu
wiele dzieci i rodziców. Przy takich okazjach
dzieci mogą być dodatkowo podekscytowane i oczekujące. Równocześnie może być
nie do końca wyjaśnione, czy to rodzice, czy
też personel ma odpowiedzialność za dzieci,
kiedy obydwie strony są w przedszkolu. Może
zaistnieć potrzeba rozmowy o rolach personelu i rodziców z myślą o opieką nad dziećmi
podczas takich aranżacji.
RÓŻNORODNOŚĆ
Jak rodzice i personel mogą wspólnie dochodzić
do rozwiązań w przypadkach, gdzie interesy
rodziców są sprzeczne z praktyką i podstawą
wartości przedszkola? Przykład mogą stanowić
rodzice, którzy nie życzą sobie, aby pracownicy
płci męskiej przebierali ich córki lub rodzice
z pewnymi zdecydowanymi poglądami na
wychowanie dzieci, którzy nie zgadzają się
z pedagogicznym podejściem przedszkola.
Rodzice mogą także obawiać się, że dzieci
spożyją jedzenie, którego wedle ich religii nie
powinni jeść. Ważne jest, aby nie śpieszyć się
przy określaniu oczekiwań tak, aby współpraca
charakteryzowała się zaufaniem.

OCENA ROZWOJU
Wiele przedszkoli przeprowadza ocenę
rozwoju dziecka. W tym celu korzystają z formularzy i różnych narzędzi oceniania. Rodzice
mają różne potrzeby wglądu i informacji
ocenie, która miała miejsce. Niektórzy rodzice
życzą sobie dużo informacji i dokładnych
wiadomości, natomiast inni odczuwają to jako
stresujące. Skupianie się na wynikach oceniania sprawia, że martwią się, czy ich dziecko
rozwija się dobrze w stosunku do standardu
i zaczynają skupiać się na porównywaniu
swojego dziecka z innymi. Chętnie otrzymują
informacje o swoim dziecku, chcą wiedzieć jak
czuje się i jak mu jest w przedszkolu, bez oceniania go na podstawie gotowych formularzy
oceniania. Przedszkole musi spytać rodziców
w jaki sposób chcą otrzymywać informacje na
temat swojego dziecka, zarówno jeśli chodzi
o rezultaty oceniania, jak i pracę przedszkola
poza tym.
POJEDYNCZE DZIECKO – GRUPA
Typowe dylematy mogą powstawać w równowadze między pojedynczym dzieckiem i
grupą, na przykład w związku z jedzeniem.
Wielu rodziców interesuje się tym, ile i co
dziecko je. Być może powstają sytuacje, gdzie
rodzice i przedszkole mają odmienne zdania.
Może przedszkole ma specjalne wytyczne
dotyczące odżywiania, które rodzicom trudno
stosować w stosunku do swojego dziecka.
Może to na przykład być to, że przedszkole
nie życzy sobie, aby dzieci brały ze sobą
jogurt albo produkty spożywcze zawierające
cukier, a rodzice uważają, że potrzebna jest
większa elastyczność i interesuje ich to, aby
dziecko się pożywiło. Co przedszkole i rodzice
mogą ustalić? Takie sytuacje można wspólnie
przedyskutować.
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Współpraca z
innymi organami
«Pamiętam, że moja mama kiedyś
powiedziała: „Kari nie jest dla
początkujących. Kari jest dla zaawansowanych”. „OK”, pomyślałam. „To
w takim razie nie tylko ja uważam, że
z nią jest trudno sobie poradzić, ale
też i inni mieli z nią problemy. Inni
też powiedzieli, że to było trudne. Ale
udanie się do Poradni PedagicznoPsychologicznej (PPT) pomogło.
(Kinge, 2009, s. 170)

Przedszkole często współpracuje z innymi
specjalistycznymi organami, przeważnie
głownie z przychodnią, Poradnią PedagicznoPsychologiczną (PPT), Urzędem Ochrony Praw
Dziecka (BV) oraz Polikliniką psychiatryczną dla
dzieci i młodzieży (BUP).
W przypadku dzieci o specjalnych
potrzebach ważna jest współpraca ze
środowiskiem specjalistycznym poza przedszkolem. Rodzice dzieci, które potrzebują
dodatkowej pomocy i wsparcia muszą często
zwracać i odnosić się do wielu różnych
organów pomocy. Przedszkole może stanowić
siłę napędową oraz wsparcie dla tych rodziców, między innymi poprzez koordynowanie
spotkań między różnymi organami.
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Personel przedszkola widzi dziecko codziennie
podczas zabawy i interakcji z innymi dziećmi i
dorosłymi. Kompetentni pracownicy przedszkola zauważają z reguły, że coś jest odmienne
w sposobie bycia i rozwoju niektórych dzieci.
W przypadkach, kiedy pojawia się zaniepokojenie w związku ze zdrowiem umysłowym,
społecznym lub fizycznym i rozwojem dziecka,
odpowiedzialnością personelu jest zwrócić się
z tym zaniepokojeniem do odpowiedniego
organu specjalistycznego. Rodziców należy
zawsze poinformować, włączyć i uzyskać ich
zgodę na skierowania wysyłane przez przedszkole do zewnętrznych organów specjalistycznych.
Bardzo ważne jest, aby istniał dobry
dialog między rodzicami i personelem kiedy
przedszkole rozważa potrzebę włączenia
innych organów pod kątem zadbania o rozwój
dziecka. Na przykład w przypadku dzieci ze
specjalnymi trudnościami językowymi, odkrycie tego może dla personelu być wymagające,
jeżeli nie mają tego samego języka ojczystego co dziecko, a dziecko jest w okresie
początkującym nauki norweskiego. W takich
przypadkach wgląd rodziców w umiejętności
językowe dziecka w języku ojczystym stanowi
ważną informację. Ważne także jest przeka-

zywanie rodzicom wyraźnych informacji o
tym, które organy pragnie się włączyć do
współpracy i w jaki sposób one mogą pomóc.
Wedle Ustawy o przedszkolach § 22.
Obowiązek poinformowania Służby Ochrony
Praw Dziecka, personel zobowiązany jest do
powiadomienia miejscowej Służby Ochrony
Praw Dziecka o ewentualnym zaniepokojeniu. Przed wysłaniem powiadomienia do
Służby Ochrony Praw Dziecka, należy także
poinformować rodziców o zaniepokojeniu
przedszkola oraz obowiązku powiadomienia.
Takie wydarzenia mogą wystawić współpracę
między domem i przedszkolem na ciężką
próbę. W takich sytuacjach absolutnie
decydujące jest to, czy personel przedszkola
postępuje profesjonalnie i wyraźnie rozumie gdzie leży jego lojalność, tzn. po stronie

dziecka. Równocześnie przed personelem stoi
wyzwanie przekazania swojego zaniepokojenia rodzicom w troskliwy sposób. Celem musi
być zachowanie opierającego się na zaufaniu
układu z rodzicami, także podczas rozmowy o
czymś, co jest wymagające dla rodziny dziecka.
Wyjątkowo duże wyzwania mogą pojawiać się,
kiedy rodzice pochodzą z kraju, gdzie instytucje takie jak Służba Ochrony Praw Dziecka
nie istnieją.
Kiedy przedszkole podejrzewa lub
odkrywa, że ma miejsce poważne zaniedbanie
opieki jak na przykład molestowanie seksualne dziecka, rodziców nie należy informować
przed powiadomieniem Służby Ochrony Praw
Dziecka. Powodem jest obawa zniszczenia
dowodów.

43

Zakończenie

Dziecko jest w centrum i to dziecko jest
powodem tego, że nigdy nie możemy
zaniechać motywacji do lepszej współpracy,
kontaktu i komunikacji, bez względu na to,
czy jesteśmy rodzicami, czy personelem.
Personel w przedszkolu ma zdecydowaną
odpowiedzialność za dostosowanie warunków
do budowania bliskości, kontaktu i dialogu,
ale rodzice także mają odpowiedzialność za
wychodzenie na przeciw personelowi z dobrą
wolą do współpracy, inicjatywą oraz pozytywnymi reakcjami na zaproszenia ze strony
przedszkola. Pomimo to ważne jest przyznanie tego, że rodzice są stroną narażoną w tej
współpracy. W niniejszej broszurce wspomniane jest kilka razy, że rodzice martwiąc się o
samopoczucia dziecka mogą stać się narażeni,
niepewni i wrażliwi. Przyczynianie się do tego,
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aby rodzice rozwinęli poczucie pewności i
wiary we własne zdolności rodzicielskie, może
mieć decydujące znaczenie dla rozwinięcia
przez dziecko pozytywnego obrazu samego
siebie oraz umiejętności. Jeżeli przedszkolu
uda się wzmocnić relację między rodzicami i
dzieckiem, przyczynia się ona do wytworzenia
ważnych uwarunkowań dobrej nauki i rozwoju
dziecka.
Jak wspomniane wcześniej, dzisiejsi rodzice
narażeni są na presję oczekiwań z myślą o
osiągnięciach dziecka, jego zdolnościach i
posiadanej wiedzy. Stanowi to zmartwienie i obciążenie dla wielu. Porównują się z
innymi rodzicami, porównują swoje dziecko
z innymi dziećmi i są niepewni swojej roli
rodzicielskiej oraz co do wychowania. Wielu
myśli, że są jedynymi rodzicami, którzy czują,
że nie dorastają do swojej roli i wątpi, czy są
wystarczająco dobrymi rodzicami. Jeżeli personel przedszkola potrafi wyrobić kulturę, która
daje poczucie pewności rodzicom i przestrzeń
na dzielenie niepewności i ewentualnych
odczuć niedorastania do swej roli, będzie to
mogło zredukować czynniki stresu u rodziców
i wyzwolić energię i optymizm, które wyjdą na
dobre dziecku. Rodzice odczują także, że nie
są niepewni w samotności, a także odczują
radość i pożyteczność przynależenia do wspólnoty.
Rodzice potrzebują dobrych partnerów
wspomagających. Potrzebują, aby zauważono
ich próby podołań wyzwaniom oraz kompetencje, tak jak dotyczy to nas wszystkich.

«Poza własną biologiczną siłą życia dziecka, rodzice
są jego najważniejszym zasobem rozwoju.»
(Hafstad i Øvreeide,1998)

«Mieliśmy nowego dwulatka w
jednym z naszych oddziałów.
Matka była zmęczona i rozmawiała
z nami o tym, jak trudno jej było
równocześnie podołać wymaganiom
w pracy i zajmować się dzieckiem.
Kiedy odbierała chłopca, była często
zestresowana i prosiła go, aby się
pośpieszył. ’No chodź! Już idziemy do
domu!’ W przedszkolu uwielbialiśmy
ich obydwojga i uważaliśmy, że
chłopiec ten był wspaniałym młodym
człowiekiem. Zastanawialiśmy się: ’Czy
ona tego nie widzi? Może czuje się
niepewna wobec personelu przedszkola?’

Konkluzja była taka, że mieliśmy
przekazać jej sposób w jaki
odbieraliśmy chłopca najintensywniej,
jak tylko możliwe. Opowiadaliśmy
jej wiele pozytywnych rzeczy o nim
i obsypywaliśmy ją pochwałami
dotyczącymi rzeczy, których jej synek
się nauczył, a także tego, co powiedział
i zrobił. Mówiliśmy jej, jak grzecznym
chłopcem on wedle nas był. Po
jakimś czasie zauważyliśmy zmianę
w relacji między matką i chłopcem.
Zaczęła nam opowiadać pozytywne
rzeczy o nim. Zaczęła uśmiechać się w
szatni. Były uściski i wzajemna radość
ponownych spotkań i zaczęły pojawiać
się dobre historie.»
(Vibeke, dyrektorka przedszkola)
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