Workshop: Bliv god til dialogmøder
med etniske minoritetsforældre
Workshoppen henvender sig til en række kommunale faggrupper – f.eks.
skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker – der ønsker at styrke samarbejdet med forældre med etnisk minoritetsbaggrund.
Med workshoppen klædes fagpersonerne på til at gennemføre et anderledes
dialogmøde, der skaber dialog og forståelse med familierne, nedbryder fordomme og åbner op for fælles løsninger på fastlåste problemstillinger.

Kontakt os
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte konsulent
Adeel Ismail Naseem

Adeel Ismail Naseem, konsulent
M: adeel@socialtansvar.dk
T: 20 47 68 88

Hvorfor er workshoppen relevant?
Gensidig mistillid som følge af mangel på viden og forståelse er en væsentlig udfordring
for at skabe gode samarbejder mellem etniske minoritetsforældre og kommunale fagpersoner. Særligt i samarbejdet omkring børnene.
Vores dialogmøde-koncept skaber en ligeværdig ramme, som bygger bro over mistillid,
fordomme, blinde vinkler og misforståelser. Herved får de kommunale fagpersoner og
forældrene et fælles afsæt for at løse konkrete udfordringer.

Hvem kan deltage?
Fagpersoner, der arbejder med etniske minoritetsforældre eller andre udsatte
målgrupper, hvor der er behov for at styrke samarbejdet med det offentlige.

Praktisk information
• Workshoppen varer en arbejdsdag og foregår typisk på din arbejdsplads.
• Hver workshop har plads til 15-50 deltagere.

Hvad koster det?
Vi udregner en pris med afsæt i en konkret aftale.

Hvad får kommunen ud af dagen?
Dialogmødet skaber en ny konstruktiv ramme for samarbejdet, som opbygger relationer
og gensidig tillid. Ved at lære at facilitere dialogmøder bliver fagpersonerne oplært i en
mødeform, der har fokus på forældrenes ressourcer, og som inviterer forældre ind som aktive
bidragydere, der tager ansvar for at løse udfordringerne sammen med fagpersonen.

Udbytte
Efter workshoppen:
•

Kan de kommunale fagmedarbejdere facilitere dialogmøder, der skaber det bedste
grundlag for forældresamarbejde med etniske minoritetsfamilier.

•

Har de kommunale fagmedarbejdere kendskab til en metode som også kan anvendes
til styrke samarbejdet i mange andre sammenhænge – f.eks på arbejdspladsen.

12 års erfaring med etniske minoritetsfamilier
I Fonden for Socialt Ansvar har vi mere end 12 års erfaring med at mobilisere forældre med
etnisk minoritetsbaggrund til at tage ansvar og skabe forandringer for sig selv, familien og
lokalområdet.
Vi har mere end 12 års erfaring med at skabe større forståelse, opbygge tillid og bedre
samarbejde mellem fagpersoner og forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

