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SADARBĪBA STARP BĒRNUDĀRZU UN ĢIMENI
Lai bērns justos pēc iespējas labāk un attīstītos, ir svarīgi, lai notiktu cieša sadarbība
starp mājām un bērnudārzu. Tam tiek pievērsta liela uzmanība Norvēģijas likumā Par
bērnudārziem un priekšrakstā Par ģenerālplānu bērnudārzu saturam un uzdevumiem. Lai
sadarbība būtu veiksmīga, vecākiem un bērnudārzam ir jāuztur ciešs kontakts. Kontakts
notiek ik dienas, bērnu atvedot un ierodoties tam pakaļ, kā arī individuālās attīstības sarunās
un vecāku sapulcēs.

Sākums
Pirmā tikšanās ar bērnudārzu ir svarīga gan ģimenei, gan personālam. Bērnudārzam
ir jāparūpējas par to, lai bērns un vecāki justos droši un kopš pirmās dienas uzticētos
bērnudārzam. Bērni ir dažādi un katrs reaģē citādi, kad ir jāsāk iet bērnudārzā. Daži ātri
pierod pie jaunas vides, bet citiem ir nepieciešams ilgāks laiks.
Sākumā bērnam nevajadzētu atrasties bērnudārzā ilgāk par pāris stundām, kopā ar vienu vai
ar abiem vecākiem. Pamazām stundu skaitu var palielināt. Bērnudārzs norunās ar jums, kā
ieplānot pirmās dienas. Šajā periodā ir svarīgi atrasties tuvumā un būt pieejamam bērnam.
Vienmēr atvadieties, pirms dodaties prom. Pastāstiet bērnam, ka bērnudārza darbinieki par
viņu parūpēsies, kamēr jūs esat prom. Tas palīdzēs bērnam justies droši, un bērns uzticēsies
gan jums, gan darbiniekiem.
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Daudzi bērnudārzi vēlas uzaicināt vecākus uz sarunu tūlīt pēc tam, kad bērns ir sācis
apmeklēt bērnudārzu. Sarunas laikā bērnudārzs var labāk iepazīt bērnu. Tad vecāki var
pastāstīt par to, vai bērnam ir kādas īpašas vajadzības. Tas var būt saistīts ar ēdienu, miegu
vai interesēm, kuri cilvēki drīkst izņemt bērnu, vai arī citas lietas, ko bērnudārzam vajadzētu
ņemt vērā. Sarunas laikā bērnudārzam arī būs iespēja sniegt jums svarīgu informāciju.
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Informācija par bērnudārzā notiekošo
Katram bērnudārzam ir gada plāns, kur ir aprakstīts pedagoģiskais piedāvājums. Piedevām
bērnudārzi bieži izplata informāciju ar mēnešrakstu vai grupiņas vēstuļupalīdzību. Tur jūs
varat atrast informāciju par to, kas ir ieplānots, iespējams arī izvērtēt īstenotās aktivitātes.
Daudzi bērnudārzi regulāri dokumentē to, kas dienas laikā ir noticis, publicējot fotogrāfijas vai
rakstot aprakstus, vai abējādi. Citi bērnudārzi lieto arī digitālas platformas, lai apmainītos ar
informāciju.

Neformālas sarunas
Bieži vien kontakts starp bērnudārzu un vecākiem notiek neformālu sarunu laikā, piemēram
garderobē, kad bērns tiek atvests vai izņemts. Tad bieži vien apkārt ir arī citi bērni un
pieaugušie. Ja jūs vēlaties parunāt par kaut ko tādu, kas citiem nav jādzird, varat palūgt, lai
jums atvēl tam atsevišķu laiku.
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Formālas sarunas
Pāris reizes gadā bērnudārzs ielūdz uz obligātu sarunu par bērna attīstību. Tā ir saruna starp
bērnudārza pedagogu un atsevišķi ar katra bērna vecākiem. Sarunas laikā jūs varat
apspriesties par to, kā jūs uztverat bērna vajadzības, pašsajūtu un attīstību. Ja jūs vēlaties,
jūs varat lūgt, lai bērnudārzs rezervē tulku uz šo sarunu par bērna attīstību.

Vecāku sapulces
Vienu vai divas reizes gadā bērnudārzs organizē kopīgu vecāku sapulci, uz kuru tiek
uzaicināti visi vecāki. Vecāku sapulcē tiek apspriestas svarīgas lietas, kas attiecas uz
bērnudārzu, un visi vecāki var iesniegt savas idejas.

Vecāku padome un sadarbības padome
Vecāku padome (Foreldrerådet) sastāv no visiem bērnudārza bērnu vecākiem. Vecāku
padome īsteno vecāku kopīgās intereses un palīdz attīstīt labu vidi bērnudārzā, bērnudārzam
sadarbojoties ar vecāku grupu.
Sadarbības padome (Samarbeidsutvalget, SU) sastāv no vecākiem un bērnudārza
darbiniekiem. SU uzdevums ir rūpēties, lai notiek laba sadarbība starp bērnudārzu un bērnu
ģimenēm. SU izskata bērnudārzam svarīgas lietas. Tādas lietas, piemēram, ir gada plāns,
budžets, izmaiņas pārvaldē vai organizācijā.

