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Hvad ønsker du, at dit barn får 
hjælp til af de andre børn?

Hvad betyder det for dig, hvis du 
ved, at et barn har det svært?

Hvordan vil du reagere, hvis en 
forælder fortæller, at deres barn 
har det svært? 

Hvad er det mest positive ved 
inklusion (at alle er en del af 
fællesskabet)?

Hvad er det bedste/værste ved 
at sætte mennesker i bås? 

Dit barn kan virke voldsom. Der 
er kun få, der vil lege med ham/
hende. Hvad gør du? 

Hvad ønsker du, at dit barn 
hjælper andre børn med?

Hvad er din største frygt/udfor
dring i forholdet til begrebet 
inklusion (at alle er en del af  
fællesskabet)?

Hvordan bidrager du til et godt 
miljø i dit barns dagtilbud?

Hvordan reagerer du som for
ælder, hvis dit barn siger, at det 
bliver slået?



 



Dialogkort 0-6 år

Hvordan møder du de andre 
børni dagtilbuddet?

Hvordan kan du bidrage til fæl
les  skabet i dit barns omgivelser?

Hvad er det bedste ved dit barns 
dagtilbud?

Hvad er det vigtigste at møde i 
dagtilbuddet?

Hvordan omtaler du dagtilbuddet 
ved spisebordet?



 



Dialogkort 3-6 år:

Hvad gør du, hvis dit barn ikke 
vil til et bestemt barns fødsels
dag?

Hvordan reagerer du, hvis dit 
barn fortæller, at et an det barn 
hele tiden ødelægger en leg?

Hvordan vil du modtage foræl
drene til et barn, der har været 
problemer med, ved dit barns 
fødselsdag?

Dit barn er en populær lege  
kammerat i børnehaven, hvilke 
dilemmaer kan det give? 

Hvad får dit barn ud af at lege 
med en, der har det svært?

Hvordan reagerer du, hvis dit 
barn fortæller, at et andet barn 
hele tiden driller? 

Hvad betyder det for dig, hvis du  
ved, at et andet barn har en 
diagnose? 

Dit barn har svært ved at aflæse 
sociale situationer, og kan virke 
dominerende og vold som. Du  
oplever, at dit barn ofte bliver  
valgt fra. Hvad gør du?



 


