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Về vai trò phụ
huynh tại vườn trẻ

Sự hợp tác giữa vườn trẻ và gia đình
Để cho trẻ em được thoải mái và phát triển tốt, điều quan trọng là có sự hợp tác chặt chẽ
giữa gia đình và vườn trẻ. Điều này được chú trọng đến trong luật vườn trẻ và thông tư về
kế hoạch khuôn khổ đối với nội dung và nhiệm vụ của vườn trẻ. Để sự hợp tác được tốt đẹp,
giữa phụ huynh và vườn trẻ cần phải có sự liên lạc chặt chẽ. Mối liên lạc này diễn ra hàng
ngày khi đưa đón con, và qua những buổi họp báo cáo về sự phát triển của trẻ, cùng những
buổi họp phụ huynh.

Khởi đầu
Buổi họp đầu tiên với vườn trẻ rất quan trọng cho cả gia đình và nhân viên. Vườn trẻ sẽ tạo
điều kiện thuận tiện để con của bạn và cha mẹ cảm thấy yên tâm và tin tưởng ngay từ ngày
đầu tiên. Trẻ em rất khác biệt nhau, và phản ứng khác nhau khi bắt đầu đi vườn trẻ. Một số
trẻ em cảm thấy yên tâm khá nhanh với những môi trường mới, còn những trẻ em khác lại
cần nhiều thời gian hơn.
Những ngày đầu, con của bạn chỉ nên ở vườn trẻ vài giờ cùng với một hay cả hai cha mẹ.
Dần dà sẽ tăng số giờ lên. Vườn trẻ sẽ thoả thuận với bạn để sắp xếp cách sinh hoạt cho
những ngày đầu tiên. Điều quan trọng là bạn có mặt và sẵn sàng khi con của mình cần đến
trong thời gian này. Hãy nói rõ khi nào bạn đi vắng. Nói với con của mình biết là nhân viên
vườn trẻ sẽ thay bạn lo cho bé khi bạn vắng mặt. Điều này góp phần để con của bạn cảm
thấy an tâm, và có được sự tin tưởng cả bạn lẫn nhân viên vườn trẻ.
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Nhiều vườn trẻ muốn có cuộc họp với cha mẹ ngay sau khi đứa trẻ bắt đầu vào vườn trẻ.
Cuộc nói chuyện này sẽ góp phần để vườn trẻ hiểu thêm về con của bạn. Bạn có thể trình
bày những nhu cầu đặc biệt của con mình. Những nhu cầu này có thể liên quan đến thức ăn,
giờ giấc ngủ và những sở thích riêng, và những ai được phép đón con của bạn, hay những
điều gì khác mà vườn trẻ cần quan tâm đến. Trong cuộc họp này, vườn trẻ cũng có cơ hội
đưa ra thông tin quan trọng đến bạn.
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Thông tin về nội dung của vườn trẻ
Tất cả các vườn trẻ đều có kế hoạch hàng năm diễn tả về cung ứng sư phạm. Ngoài ra,
vườn trẻ cũng gởi ra thông tin hàng tháng hay qua thư thông báo của từng ban/nhóm. Qua
đó, bạn sẽ nhận được chương trình về những sự kiện diễn ra, và có thể thêm những đánh
giá về các sinh hoạt đã được thực hiện. Nhiều vườn trẻ thường xuyên ghi lại những gì diễn
ra trong sinh hoạt thường nhật bằng hình thức bài viết, hình ảnh hay cả hai. Một số vườn trẻ
còn trao đổi thêm thông tin bằng hình thức điện toán.

Những cuộc nói chuyện không chính thức
Phần nhiều mối liên lạc giữa vườn trẻ với cha mẹ diễn ra trong các cuộc nói chuyện không
chính thức, chẳng hạn như ở phòng thay đồ cho trẻ khi đưa đón. Ở đó thường có trẻ em và
người lớn khác. Nếu có những thông tin bạn không muốn người khác nghe, bạn có thể yêu
cầu có cuộc nói chuyện riêng.
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Những buổi nói chuyện chính thức
Vài lần trong năm, vườn trẻ sẽ mời cha mẹ đến các cuộc họp có tính cách bắt buộc để báo
cáo tình hình phát triển của trẻ. Đây là buổi nói chuyện về từng đứa trẻ giữa vườn trẻ và
cha mẹ. Trong buổi họp này, bạn có thể nói về nhu cầu, sự thích thú và sự tiến triển của con
mình, theo cảm nhận của bạn. Bạn có thể yêu cầu vườn trẻ đặt thông dịch nếu muốn.

Những buổi họp phụ huynh
Hàng năm vườn trẻ tổ chức một đến hai lần họp chung tất cả phụ huynh. Trong buổi họp này
mọi người sẽ bàn bạc về những việc thực tế liên quan đến vườn trẻ, tất cả đều có quyền
phát biểu đóng góp ý kiến.

Hội đồng cha mẹ và ủy ban hợp tác
Hội đồng cha mẹ gồm có tất cả các cha mẹ có con đi sinh hoạt ở vườn trẻ này. Hội đồng cha
mẹ sẽ đề đạt những ý kiến chung từ phía cha mẹ, góp phần tạo nên một môi trường vườn
trẻ tốt qua sự hợp tác giữa vườn trẻ và nhóm cha mẹ.
Ủy ban hợp tác (Samarbeidsutvalget, viết tắt SU) gồm có các cha mẹ và nhân viên vườn trẻ.
Ủy ban sẽ đảm bảo một sự hợp tác tốt đẹp giữa vườn trẻ và các gia đình. Những việc quan
trọng liên quan đến hoạt động của vườn trẻ sẽ được Ủy ban hợp tác cứu xét. Thí dụ như: kế
hoạch năm, ngân sách, thay đổi hình thức điều hành hay phương cách tổ chức.

