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Hvorfor TiT?
HVORFOR HAR VI FORÆLDREORGANISATIONEN
TRIVSEL I TRANBJERG (TiT)?
Fordi vi skal sikre tryghed og trivsel for alle børn i Tranbjerg
Fordi børnenes trivsel er et fælles ansvar for dagtilbud/skole og alle forældre
Forældreorganisationen Trivsel i Tranbjerg (TiT) er et netværk af forældre. Formålet er at sikre en kultur rundt om den enkelte børnegruppe/
klasse/årgangen, hvor vi løbende samarbejder og her igennem vænner os
til at understøtte børnenes trivsel. Forældreorganisationen er med til at
sikre fokus på de sjove og udviklende stunder. Samtidig udvikles styrken
til at tackle problemerne når det indimellem bliver svært.
HVORFOR HAR VI SKABT FORÆLDREORGANISATIONEN TiT?
Fordi
»» vi skal sikre tryghed og trivsel for alle børn i Tranbjerg
»» børnenes trivsel er et fælles ansvar for dagtilbud/skole og alle forældre
»» vi vil skabe et stærkt netværk af forældre
»» vi forældre skal skabe en kultur omkring den enkelte klasse/børnegruppe, hvor der samarbejdes og hvor vi vænner os til at tale åbent
om trivslen i børnegruppen/klassen
»» opgaverne for den enkelte forældre bliver lettere/mere overskuelig
»» forældres engagement er fremmende for børnenes trivsel
»» og fordi der er sjovt for såvel børn som voksne, at være en del af et
fællesskab
Fra Aarhus kommunes Børn og Unge politik
1. Alle forældre skal føle sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har
noget at bidrage med i samarbejdet.
2. Vi skal blive bedre til at tydeliggøre roller og ansvar.
3. Samtidig skal vi blive bedre til at mobilisere alle forældres ressourcer
og bedre til at støtte forældre, der har brug for hjælp, for at kunne
støtte deres barn.
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Hvad er TiT?
TiT organisationen er en vifte af funktionsgrupper, som favner hele gruppen. Der er en TiT organisation i hver klasse og en samlet TiT organisation i hver institution/dagpleje. Som udgangspunkt er mindst en forældre
pr. barn tilknyttet en gruppe. Som nyankommne forældre i dagtilbud/
skole/FU tilknyttes man med det samme en funktionsgruppe og bliver
dermed en del af TiT organisationen. Funktionsgrupperne kan variere i
antal og virke. Det vigtige er, at man som forældre indgår i et mininetværk. Funktionsgrupperne kan ændres fra år til år.
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Tovholdergruppen
– en central funktion i TiT
I dagtilbuddet har medlemmerne i forældrerådet opgaven at være tovholdere for hver af viftens blade. Tovholderne/forældrerådet refererer til den
pædagogiske leder. Fra tovholderne/forældrerådet vælges en repræsentant til at sidde i dagtilbudsbestyrelsen.
I skolen vil tovholdergruppen referere til klassens team(personalet).
Fra 0.-3. årgang kan SFO-forældrerådet, kontakte tovholdergrupperne for
at samarbejde
Tovholdergruppen er ansvarlig for at der internt afstemmes forventninger
mht. omfanget og karakteren af sociale arrangementer og fælles aktiviteter.
Lige efter sommerferien/i efteråret afholder tovholdergruppen et planlægningsmøde, der skaber overblik over det kommende år i form af et
”årshjul” for børnegruppen/klassen.
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Som inspiration har vi beskrevet,
hvad TiT viftens blade kan indeholde
VELKOMSTGRUPPEN
Mentor: Sørger for nye familier/børn bydes velkommen i henholdsvis
klassen og institutionen og dagplejen.
»» Indføring i komme/gå skærme i institutionen
»» Indføring i klassens og institutionens traditioner
»» Tage sig af nye forældre og børn ved fællesarrangementer
Erfaring: I skolen kan forældre give forældreerfaring videre fra en årgang
til en yngre årgang (f.eks. 0. klasses forældre fortæller kommende forældre om skolestart).
I institutionen kan forældre give forældreerfaring videre, hvordan overgangen fra vuggestue/dagpleje foregår og hvilke forventninger, der ligger
til samarbejdet.
AKTIVITETSGRUPPEN
Gruppen står for sociale arrangementer for børn og forældre f.eks.
»» Udflugter
»» Fester
»» Arbejdsdage
Man kan henvende sig til denne gruppe som lærer/pædagog, hvis børnene
arbejder med et særligt tema, hvor det vil være godt med et arrangement.
Man kan også som forældre komme med et forslag til et arrangement.
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Som inspiration har vi beskrevet,
hvad TiT viftens blade kan indeholde
RESSOURCEBANKEN
Denne gruppe kan med fordel opdeles i mindre grupper. Fokus er at den
enkelte forældre melder sig ind, der hvor man har interesse/ressourcer.
Eks. på mindre grupper kan være:
Job: Hvordan kan de enkelte forældres job komme i spil ved
aktiviteter for børnene samt i undervisningen?
Forplejning: Denne gruppe sørger for forplejning til forældremøder og
sociale arrangementer. F.eks. bage kage, dække bord osv.
Praktiske opgaver: Her giver man en hjælpende hånd både ude og inde i
skole og institution/dagpleje.
IT support: Denne gruppe tilbyder hjælp til børneintra, komme
gå skærme, forældreintra og MinUddannelse.
SPARRINGSGRUPPE FOR BESTYRELSERNE
Gruppen inviteres til et årligt møde med skolebestyrelsen/bestyrelsen i dagtilbuddet. Her drøftes børnepolitiske spørgsmål, pædagogiske principper
og den overordnede udvikling af Tranbjerg Dagtilbud og Tranbjergskolen.
Ovenstående var inspiration.
Husk funktionsgrupperne kan variere i antal og virke.
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Idebank med forslag til særlige temaer

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kammeratskab/fællesskab/legeaftaler
Sproget og omgangstonen mellem børnene
Kostvaner og madpakker
Fødselsdage
Udviklingen af børnenes brug af digitale midler
(etik ift. digital kommunikation)
Fester og videoaftener
Alkohol og rygning
Traditioner
Robusthed
Fri for mobberi
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Initiativtagerne til forældre
organisationen Trivsel i Tranbjerg (TiT)
Skolens bestyrelse og dagtilbuddets bestyrelse er initiativtagerne til forældreorganisationen Trivsel i Tranbjerg (TiT) og vil stå for den løbende
evaluering/udvikling.
UD FRA DE FÆLLES MÅL
Vi skal sikre tryghed og trivsel for alle børn i Tranbjerg
Børnenes trivsel er et fælles ansvar for dagtilbud/skole og alle forældre
”Alle forældre skal føle sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har
noget at bidrage med i samarbejdet.”
Tranbjerg maj 2018
TIL NOTER
Fordeling af forældre på grupper
Tovholdergruppen:
Velkomstgruppe:
Aktivitetsgruppe:
Ressourcebanken:
Børnepolitiks gruppe:
………………..gruppe:
………………..gruppe:
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