Princip om forældreansvar i Kernehuset
Formål
Princippet har til formål at gøre det tydeligt, hvilke forventninger Kernehuset har til forældre
som en aktiv del i et forpligtende samarbejde.
Vi forventer, at I som medlemmer af fællesskabet i Kernehuset bakker hele LBO’en
op ved at


I er indstillede på at tage et fælles medansvar for alle børnene – dvs. arbejder sammen
med hinanden og personalet om at give alle børn en god, tryg og udviklende opvækst.
Det enkelte barn skal opleve, at forældre og Kernehuset personale arbejder sammen
om dets trivsel og udvikling.



I som forældre bakker op om værdigrundlaget og deltager aktivt i udviklingen af
Kernehusets tilbud

Vi forventer ligeledes, at I som forældre bakker Kernehuset op på almindelig vis,
hvilket indbefatter
-

i forhold til hverdagstrivsel







at
at
at
at
at

-

i forhold til adfærd og omgangstone




at forældre bakker op om, at alle taler et pænt og ordentligt sprog
at forældre bakker op omkring en respektfuld omgang med både personale og andre
børn
at I som forældre bidrager til den gode tone og omgangsform – også på digitale
platforme


-

jeres barn møder frisk og veludhvilet
barnet får morgenmad enten hjemme eller i Kernehuset
barnet medbringer en sund madpakke til hele dagen
barnet har det rigtige tøj med/på, så der kan være både ude og inde
barnet medbringer skiftetøj

i forhold til samarbejde






at forældre holder sig orienteret via Kernehusets opslagstavle, månedsplaner og
skolens hjemmeside
at forældre, så vidt muligt, deltager i alle forældremøder og arrangementer i
Kernehuset
at Kernehuset hele tiden har de nødvendige og opdaterede kontaktoplysninger;
telefonnumre, adresser etc.
at forældre samarbejder konstruktivt med personalet i Kernehuset om problemer og
udfordringer
at forældre henvender sig i Kernehuset med kritik og problemer – men også gerne
med ros 
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