Bestyrelsen henstiller til fælles sociale ”spilleregler”
- Anbefalinger/ forældretips fra ”fri for mobberi”
Social fødselsdagspolitik – såfremt det holdes privat
Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør ondt på det barn,
der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får.
Bestyrelsen henstiller til, at man enten inviterer alle i egen børnegruppe eller alle piger/drenge. Det er IKKE i
orden at udpege og sortere i gæsterne – heller ikke selvom, man ikke uddeler invitationer i børnehaven men
i stedet privat. Børnene snakker jo om fødselsdagen i børnehaven alligevel, så det vil altid komme de
fravalgte børn for øre – og det gør naturligvis ondt!

Støt dit barn i legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen.
Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig er
du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler – og dermed en plads i fællesskabet.
Man er som forældre altid velkommen til at forespørge personalegruppen, om hvilke nye relationer man
kan hjælpe sit barn med at skabe igennem en privat legeaftale. De ser jo gerne noget i dagligdagen, som vi
forældre ikke har mulighed for at registrere.

Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.
Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat.
Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, vokser indeni – og udenpå!
Det er ikke altid nemt at få forklaret et barn på fx 4 år. Men en god og rolig snak om, hvordan man selv ville
have følt, hvis det var én selv, der var blevet holdt udenfor, kan måske være med til at vække nogle tanker..

Tal ikke dårligt om de andre børn/voksne i børnehaven/skolen eller om deres forældre.
Negative ord om dit barns børnehave- eller skolekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn.
Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I
'hej' til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?
I Gylling er vi heldige, at vi er så mangfoldige. Lær dit barn, gennem egen fremtoning, at det er en styrke, at
vi alle er forskellige og at alle har noget at bidrage med.

