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Udarbejdet af: 
Hjørdis Viberg (TASIILAQ) 
/Pernille Thorup (SUSNOW) 
 

 
 

onsdag den 17. feb. 2021 
 

 

Forældreskolen “Meeqavut” 
“Vi samarbejder om børnene i Tasiilaq” 

 
 
Hvorfor skal vi have en forældreskole i Tasiilaq: 
I Tasiilaq er ca. hver tredje indbygger et menneske mellem 0 og 21 år. Resten af indbyggerne er 
forældre, bedsteforældre eller anden familie til børnene og de unge.  
 
Vi er lige nu i gang med at skabe morgendagens Tasiilaq, gennem den måde vi opdager vores 
børn på i dag! Tasiilaq skal være en by hvor alle børn trives, vokser og har det godt.  
 
Det er vigtigt at respektere at børn er forældrenes, og at det er forældrene selv som har ansvaret 
for børnenes liv og udvikling. Derfor er der et stort ønske om, at forældregruppen i Tasiilaq får et 
sted, hvor de kan mødes og høre om andre forældres erfaringer, og tale med hinanden om hvor-
dan man kan støtte sine børn og unge i deres udvikling. Et sted hvor man kan høre hvad andre for-
ældre har gjort i en lignende situation, og et sted hvor forældre måske kan få ideer til hvad de kan 
gøre, i forhold til noget af det man går og spekulerer på med sine børn og unge. Hvor meget skal 
børn sove når de er 2 år? Hvad betyder det at sætte grænser op for et barn? Er det altid godt? 
Hvordan får jeg mit barn til at spise sundt, så dets hjerne får energi til at udvikle sig? Hvordan siger 
jeg nej til noget som ikke er godt for mit barn, uden at få dårlig samvittighed? Hvordan skal jeg tale 
med mit barn/min teenager om døden, når en vi kender nogen, der har begået selvmord? Hvad 
gør I andre, når jeres 14-årige datter siger hun er ligeglad med hvad I siger? Hvordan lærer jeg 
mine sønner at respektere pigerne? 
 
Vi kalder det “Forældreskolen” for at vise at det er et sted hvor man kan blive klogere. Vi tror alle 
forældre indimellem er i tvivl om hvad de skal gøre, og vi vil gerne skabe et sted, hvor man kan 
komme med sin tvivl og dele den og blive klogere sammen med andre - ligesom i skolen!  
 
 
Et fælles børnesyn i Tasiilaq: 
Børn og unge har altid været højt elskede i Grønland. Med den hurtige udvikling som er i verden i 
dag, er det bare ikke altid nemt at vide, hvad man skal gøre, for at ens børn og unge trives og er 
klar til voksenlivet når den tid kommer.  
 
Lederne og medarbejderne i kommunen som arbejder med børn og unge taler i disse år om, hvad 
“et godt børneliv i Tasiilaq” er. En af de ting de er enige om er allermest vigtigt er at have et godt 
samarbejde med forældrene. De voksne som arbejder med børn og unge er optaget af, at børnene 
er forældrenes, men at man jo som leder og medarbejder i en vuggestue, en børnehave eller i sko-
len skal samarbejde med forældrene om børnenes udvikling.  
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For at kunne det, er det vigtigt man har nogle grundliggende ting til fælles. De nævner blandt andet 
at kunne skabe tryghed for børnene, at give børnene omsorg, at have en “plan” og at kunne holde 
fast i den - også når det bliver svært. De taler om at være en god rollemodel for børnene, at sætte 
“kærlige grænser”, og om at der er plads til at fejle. De taler også om at gøre børnene stolte over 
hvem de er: hvor de kommer fra, deres sprog, deres kultur osv. 
 
For at få et fælles børnesyn Tasiilaq, er det vigtigt at forældrenes stemme også kommer frem. Det 
er ikke godt nok, hvis det kun er de som har et arbejde hvor de har med børnene og de unge at 
gøre, som bliver hørt. For hvad betyder fx. “tryghed”? Er tryghed det samme hjemme som i børne-
haven eller skolen? Betyder “tryghed” det samme for alle forældre? Eller hvad betyder det at være 
“en god rollemodel”? hvordan kan man være en god rollemodel som forældre, og skabe tryghed 
for sit eget barn, hvis det så kommer i institution og møder andre børn som vil noget andet, og som 
har andre rollemodeller hjemme? Og nu møder de så en pædagog som er en tredje slags rollemo-
del? Hvordan skal de tre rollemodeller kunne være en del af et fælles børnesyn i Tasiilaq? 
 
Forældreskolens skema: 
Forældreskolen er etableret som et tilbud til alle forældre (og bedsteforældre :-)) i Tasiilaq. Der er 
“timer” i forældreskolen den første mandag aften i hver måned 10 gange om året, fra klokken 
19.30 - 21.00. Det er vigtigt at der ikke laves om på disse aftaler, så forældrene har sikkerhed for 
at det bliver til noget (bortset fra hvis der er Piteraq!)  
 
Hvert halve år har fem arrangementer, og de handler om følgende: 
 

1.aften: Graviditet og småbørn (0-3 år ca.) 
2.aften: Børnehavebørn (3-6 år ca.) 
3.aften: Indskolingen (6 - 10 år ca.) 
4.aften: mellemtrin (10 - 14 år ca.) 
5.aften: unge (14 - 21 år ca.) 

 
Det betyder at forældre kan regne med, at der er en aften hvert forår og hvert efterår, som handler 
om noget som kunne være interessant. Og hvis man har mange børn, er der mange aftener som 
er interessante :-) Man er velkommen til at komme til de arrangementer som man synes lyder 
spændende. Det eneste krav er at man lover at dele sine tanker og overvejelser med de andre 
som kommer.  
 
Hver aften varer 1 1/2 time. Hver gang er der kaffe og kage, så man kan mærke at man er i byen 
(:-)), og hver aften har nogenlunde den samme rytme:  
 
A) Man starter med at synge en sang - bare fordi det er dejligt at synge sammen.  
 
B) Så er der en lille præsentationsrunde, så man ved hvem de andre som er kommet er - fx kan 

man fortælle hvor mange og hvor gamle børn man har.  
 
C) Så er der en introduktion til aftenens tema (det er 20-30 minutter). Det kan være en pædagog 

som ved noget om grænser som fortæller noget om det. Eller det er en sundhedsplejerske eller 
en jordemoder som ved noget om småbørn som fortæller om det at skifte fra at være et par til at 
være en lille ny familie. Eller en af de voksne fra Igdlo, som fortæller om unges kamp for at blive 
fri fra forældrene og samtidigt være afhængige af dem. Det kan også være en gæst udefra som 
vi beder om at komme og fortælle noget som I gerne vil vide noget om.  

 
D) Så er der samtaler rundt ved bordene om aftenens emne (ca. 30 minutter). Vi beder dem som 

holder oplæg om at lave et spørgsmål til forældrene som man kan tale om med de andre, og 
som man kan tage med hjem og tygge videre på. 
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E) Til sidst er der mulighed for at stille spørgsmål, eller diskutere noget af det man har talt om med 
resten af “klassen”. Måske ender denne samtale med, at der kommer et emne på bordet som 
man gerne vil høre mere om? 

 
Hvem “bestemmer" i forældreskolen? 
Forældreskolen har en bestyrelse. Det er bestyrelsen, som bestemmer hvad, der skal på skemaet 
de forskellige aftener, og det er bestyrelsen man kan skrive til, hvis man har en ide til noget, som 
skal tages op, eller noget som man er utilfreds med.  
 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Distriktschef Hjørdis Viberg er formand for bestyrelsen, men 
kan delegere opgaven til en anden hvis det er relevant. Derudover består bestyrelsen af fem med-
lemmer, som er valgt fra institutionerne i byen: en fra vuggestuen, en fra en børnehave, en fra sko-
len, en fra Igdlo og en fra sundhedsvæsenet. Andre fem som er valgt blandt forældrene i byen (- 
det skal findes ud af hvordan det bliver gjort). 
 
Bestyrelsen mødes to gange om året. Den ene gang planlægges det næste års aktiviteter og man 
følger op på de sidste fem gange. Anden gang følger man op på de sidste fem aftener og på hvad 
der er kommet af nye temaer, som skal ind i næste års program. Aftenerne styres af den professio-
nelle fra hvert af de fem områder + en af de fem valgte forældre i fællesskab. Disse par har til op-
gave at finde ud af, hvor aftenen skal afholdes (eller skal det være det samme sted?), de har kon-
takt til den som skal holde oplæg og sikrer sig at de holder sig til at tale kort (max 30 minutter!) og, 
at de forbereder et spørgsmål til samtale ved bordene, de beslutter hvilken kage man skal have og 
finder ud af at fremskaffe kaffen (kan det hentes fra kommunekontoret/forsamlingshuset?), og har i 
det hele taget ansvaret for at det bliver en god aften. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for at hænge programmet for hele året op, når det er besluttet hvad, der 
skal ske, så forældre kan gå og glæde sig! Det er ligeledes bestyrelsen som hænger program op 
for den kommende aften en uge inden den finder sted. 
 
Andet? 
Det er gratis at deltage i forældreskolen. Det er den kommunale forvaltning under Hjørdis Viberg 
som afholder alle udgifter i forbindelse med forældreskolen. Hver aften har et budget på 2.000 kr. 
Er der brug for yderligere midler, skal det tages op i bestyrelsen. Skal der kopieres materialer til 
aftenerne er det ligeledes forvaltningen, som har det ansvar. 
 


