
Pårørende politik Børnecenter Randers 
 

Indledning: 
 

Når en familie får et barn med handicap, har det 

 store konsekvenser for hele familien.  

Familien er en uundværlig samarbejdspartner. 

Et tæt samarbejde er en forudsætning for barnets 

 trivsel. 

Primær opgaven for Børnecenter Randers er 

barnets trivsel og udvikling. 

Denne pårørende politik er skabt i samarbejde 

mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på  

Børnecenter Randers. 

Pårørende politikken er en naturlig videreførelse af  

Randers kommunes pårørendepolitik på  

handicapområdet.  
 

Udarbejdet i 2011 
 

Formål: 
 

Børnecenter Randers ønsker med denne politik, at  

afstemme forventninger til samarbejdet med på- 

rørende, og at sikre inddragelse af forældrenes  

viden og kompetencer på eget barn. 

Pårørende og Børnecenter Randers har det fælles  

mål - at se det hele barn, sikre trivsel, udvikling og  

livskvalitet.   
 

Primære samarbejdspartnere: 
 

- Forældre/stedforældre 

- Er forældrene skilt, forvaltes samarbejdet 

efter gældende lovgivning, ud fra 

hvorledes forældremyndigheden er fordelt. 

Børnecenter Randers vil bestræbe et godt 

forældresamarbejde med begge forældre. 

 

Værdigrundlag og samarbejde: 
 

Børnecenter Randers´  værdier bygger på flg. 

Nøglebegreber: 
 

- Kommunikation, herunder information 

- Handicapforståelse 

- Udvikling 

- Relationer 

- Respekt og anstændighed 

- Engagement 

- Samarbejde og forventninger 

- Faglighed 
 

At samarbejde bygger på gensidig respekt og 

anerkendelse. 

At der er ligeværd mellem forældre og fag 

professionelle, med respekt for hinandens roller. 

At der er respekt og anerkendelse af, at forældre 

er forskellige. 

At der tages udgangspunkt i et helhedssyn 

omkring barnet. 
 

Forskellige roller i barnets liv: 
 

Forældre og medarbejdere har, og skal have  

forskellige roller i barnets liv. 
 

Det betyder, at forældrene anerkendes og 

respekteres som: 
 

- Ressource person med indgående indsigt i 

og viden om barnet. 

- Den røde tråd i barnets liv 

- Værende følelsesmæssigt involveret i 

barnet. 
 

 

 

Det betyder, at fag professionelle anerkendes og 

respekteres som: 

 

- Faglig kompetente indenfor deres område. 

- Fag personer med en professionel tilgang til 

problemstillingerne. 
 

Det er vigtigt, at der med respekt for disse roller, 

foregår en afklaring af indbyrdes forventninger og 

praktisk opgavefordeling. Dette foregår ved 

indskrivnings og opfølgningsmøder. 
 

Samarbejde og kommunikation: 
 

Dialogen mellem forældre og fag professionelle 

skal foregå i et klart sprog, hvor man lytter til 

hinanden og anerkender hinandens virkelighed. 
 

Hvert barn/ung, der er tilknyttet Børnecenter 

Randers, tildeles en primær fag person. 

Det er den fag professionelle, der har ansvaret for, 

at sikre løbende, kontinuerlig samarbejde med 

forældrene. 
 

Pårørende politikkens intentioner samstemmes 

med forældrene ved de kontinuerlige samtaler/ 

møder, indskrivningsmøder, 3 måneders møder, 

handlemøder/skolemøder mv. der afholdes 

omkring barnet.  
 

Der skal udveksles viden og erfaring parterne 

imellem. Selv om den viden og indsigt kan være 

vanskelig og ømtålelig. 

Daglig skriftlig kommunikation foregår på Bosted. 
 

Se: 
 

www.lucernevejen.randers.dk 

www.holberghus.randers.dk  

 

http://www.lucernevejen.randers.dk/
http://www.holberghus.randers.dk/


           

 

 

 

 

 

 

 

          Børnehaven Lucernevej 

          Lucernevej 61 

          8920 Randers NV 

          89159737 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Holberghus 

          Holbergstien 6 

          8900 Randers C 

          89157400  

   

    

VÆRDIGRUNDLAG:                                    

Vores værdigrundlag er bygget op omkring 

begreber, som hver især repræsenterer noget 

specifikt. 

- Kommunikation, herunder 

information 
 

- Handicapforståelse 
 

- Udvikling 
 

- Relationer 
 

- Respekt og anstændighed 
 

- Engagement 
 

- Samarbejde og forventninger 
 

- Faglighed 
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