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Praksis for aflevering og afhentning i Sundby Asyl 

Forældresamarbejde er en vigtig del af det pædagogiske arbejde i Sundby Asyl. Vi vægter 

samarbejdet højt og ser det som afgørende for, at støtte alle børn i deres individuelle trivsel og 

udvikling.  

Hen over Corona perioden, er vi gået fra i starten af genåbningen at, have en retningslinje der 

betød at forældre ikke måtte være hverken indenfor i huset eller udenfor på institutions legeplads. 

I takt med samfundets genåbning begyndte forældre, igen at måtte komme ind i huset og aflevere 

og hente deres barn ved døren ind til de enkelte stuer. 

Ophold på legepladsen for forældre er fortsat begrænset til, at man er der kort i forbindelse med 

aflevering eller afhentning, men ikke til at opholde sig på legepladsen.  

I forbindelse med at vi efterfølgende, både i personalegruppen og i forældrebestyrelsen, har 

drøftet vores erfaringer, høstet igennem corona perioden, er det blevet tydeligt hvilken betydning 

netop dette tiltag har haft. Både for forældresamarbejdet, men også hvilken betydning det har 

haft set fra børnenes perspektiv samt, for det pædagogiske arbejde netop ved aflevering og 

afhentning af børn i Sundby Asyl.  

Forældrebestyrelsens input med baggrund i egne og andre forældres erfaringer af denne praksis 

er, at det har en betydning for børnene, at der er tydelige rammer. Det gør det mere trygt og 

overskueligt for både forældre og børn, at børnene bliver afleveret og hentet under tydelige 

rammer. Ydermere opleves det at de ansatte er mere tilgængelige. Ligeledes gives udtryk for at 

der bliver skabt en større ro for de børn, hvis forældre ikke er til stede. Netop ved at mindske 

ophold og trafik på stuen og legepladsen. Da det pædagogiske personale i højere grad, har 

mulighed for at være sammen med børnene og støtte igangværende aktiviteter. Personalet deler 

disse erfaringer. 

Vi vægter de daglige beskeder fra forældre til personalet, eller fra personale til forældre, højt. Vi 

har også her gjort os gode erfaringer som vi ønsker at fortsætte med. Hvis man som forældre har 

noget som tager mere tid end der normalt er ved aflevering eller afhentning, ser vi altid om det er 

muligt at personalet kan gå fra stuen, eller også bliver der lavet en aftale om at ringe lige så snart 

muligheden byder sig, Der kan også laves en aftale om et møde. 

Baseret ud fra refleksioner omkring ovenstående erfaringer, er vi som samlet personalegruppe og 

efter drøftelse med- og opbakning fra forældrebestyrelsen, nået frem til den konklusion, at vi 

ønsker at bibeholde disse erfaringer i praksis. 

Samtidig glæder vi os over, at vi nu igen på andre områder, har mulighed for at udbygge vores 

rammer og kunne invitere til samtaler, møder, samt arrangementer der indebærer samvær og 

fællesskab. Fællesskab hvor det pædagogiske arbejde afspejles via samarbejdet mellem institution 

og forældre, og med udgangspunkt i børnenes perspektiver.  



Her tænker vi blandt andet på vores bondegårdstur, rejse i verden, forældremøder, 

bedsteforældredag, julefest, nytårsmorgenmad mm.  


