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Rola rodziców
mających dzieci
w przedszkolu

Współpraca między przedszkolem a domem rodzinnym
Bliska współpraca między domem rodzinnym a przedszkolem jest ważna dla dobrego
samopoczucia dziecka w przedszkolu i dla jego rozwoju. Przykłada się dużą wagę do
tego w norweskiej Ustawie o przedszkolach i Przepisie o ramowym planie dla działalności
przedszkoli. Rodzice i przedszkole muszą mieć ścisły kontakt, aby współpraca przebiegała
w dobry sposób. Kontakt ten ma miejsce codziennie w związku z przyprowadzaniem i
odbieraniem dziecka, jak również poprzez rozmowy na temat rozwoju dziecka i zebrania z
rodzicami.

Rozpoczęcie uczęszczania do przedszkola
Pierwsze spotkanie z przedszkolem jest ważne zarówno dla rodziny, jak i personelu.
Przedszkole musi stworzyć warunki, aby dziecko i rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa
i nabrali zaufania od pierwszego dnia. Dzieci są różne i reagują one w różny sposób, kiedy
zaczynają chodzić do przedszkola. Niektóre dzieci szybko poczują się bezpiecznie w nowym
otoczeniu, podczas gdy inne dzieci potrzebują na to więcej czasu.
Na początku dziecko powinno przebywać w przedszkolu przez niewiele godzin, razem z
jednym lub obojgiem rodziców. Stopniowo liczba godzin w przedszkolu może wzrosnąć.
Personel przedszkola umówi się z Państwem, jak należy zorganizować te pierwsze dni.
Ważne jest, by być obecnym i dostępnym dla dziecka w tym okresie. Należy zawsze
poinformować o tym, że wychodzicie Państwo z przedszkola. Prosimy powiedzieć dziecku,
że pracownicy przedszkola zajmą się nim, kiedy nie będzie Państwa w przedszkolu. Dzięki
temu dziecko będzie czuć się bezpiecznie i będzie miało zaufanie do Państwa i do personelu
przedszkola.

© Marte Rosenvinge

Wiele przedszkoli chciałoby porozmawiać z rodzicami wkrótce po tym, gdy dziecko zaczęło
chodzić do przedszkola. Dzięki tej rozmowie personel przedszkola będzie mógł poznać
dziecko bliżej. W tej rozmowie mogą Państwo opowiedzieć o specjalnych potrzebach
dziecka. Może to
dotyczyć jedzenia, snu
i zainteresowań, kto
ma prawo odbierać
dziecko z przedszkola
lub innych spraw,
które przedszkole ma
uwzględnić. W takiej
rozmowie personel
przedszkola będzie
miał również okazję
przekazać Państwu
ważne informacje.
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Informacje o działalności przedszkola
Wszystkie przedszkola mają roczny plan działalności, który opisuje program wychowania
przedszkolnego w danej placówce. Dodatkowo przedszkole wydaje często informacje w
postaci biuletynu miesięcznego lub biuletynu oddziałowego. Tutaj rodzice mogą przeczytać
o planach na najbliższy okres, jak również dowiedzieć się, jak oceniane są zajęcia
przeprowadzone w ubiegłym okresie. Wiele przedszkoli dokumentuje regularnie wydarzenia
w ciągu dnia w postaci galerii zdjęć, tekstu lub ich kombinacji. Niektóre przedszkola mają
również cyfrowe rozwiązania ułatwiające wymianę informacji.

Rozmowy nieformalne
Dużo kontaktu między przedszkolem a rodzicami ma miejsce w nieformalnych rozmowach,
na przykład w szatni, w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka. Często są
tam wtedy obecne inne dzieci i dorośli. Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać o czymś bez
świadków, mogą Państwo poprosić o osobną rozmowę.
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Rozmowy formalne
Kilka razy w roku przedszkole zaprasza na obowiązkową rozmowę na temat rozwoju
dziecka. Jest to rozmowa między pracownikiem przedszkola a rodzicami na temat ich
dziecka. Podczas tej rozmowy mogą Państwo opowiedzieć o tym, jak Państwo oceniają
potrzeby dziecka, jego samopoczucie i rozwój. Jeżeli Państwo chcą, przedszkole może
zamówić tłumacza na tę rozmowę.

Zebrania z rodzicami
Raz lub dwa razy w roku przedszkole organizuje wspólne zebrania z rodzicami, na które
zapraszani są wszyscy rodzice. Na zebraniu z rodzicami omawiane są aktualne sprawy,
dotyczące przedszkola i wszyscy rodzice mają możliwość wypowiedzenia się.

Komitet rodzicielski i Rada ds. Współpracy
W skład Komitetu rodzicielskiego wchodzą rodzice wszystkich dzieci w przedszkolu. Komitet
rodzicielski ma za zadanie promowanie wspólnych interesów rodziców i przyczynianie się do
dobrego środowiska w przedszkolu poprzez współpracę między przedszkolem a rodzicami.
W skład Rady ds. współpracy (SU) wchodzą rodzice i personel przedszkola. SU ma
zapewnić dobrą współpracę między przedszkolem a domami rodzinnymi dzieci. Ważne
sprawy dotyczące przedszkola mają być rozpatrzone w SU. Przykładem takich spraw jest
plan roczny, budżet, zmiany w sposobie pracy przedszkola lub w jego organizacji.

