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Forord
Denne rapporten er en delrapport i prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.
Liten og ny i barnehagen er et femårig folkehelseprosjekt i Trondheim kommune. Prosjektet er en del av det
nasjonale «Program for folkehelse i kommunene». Et hovedelement i Program for folkehelsearbeid i
kommunene er å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy, samt
stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet.
Trondheim kommune har som målsetning at folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen” skal utvikle en
forsknings-og erfaringsbasert modell for tilvenning til barnehage for de yngste barna, Trondheimsmodellen.
Prosjektet retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan
sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. Trondheim kommune samarbeider med RKBU
(Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU) i utforming og evaluering av prosjektet.
Første trinn i prosjektet (2018) var et pilotprosjekt som ble gjennomført i fire barnehager i Trondheim
kommune. En modell med foreldreaktiv tilvenning i gruppe ble prøvd ut ved oppstart i barnehage for
ettåringen. Pilotprosjektet er omtalt i egen rapport. Denne rapporten omhandler andre trinn i prosjektet som
ble gjennomført i 2019, der tre modeller for foreldreaktiv tilvenning ble prøvd ut ved barnehager i Trondheim
kommune. Nitten barnehager deltok i prosjektet. Åtte av barnehagene gjennomførte tilvenning til barnehagen
med vanlige rutiner ved oppstart i barnehagen for ettåringen, som for de fleste var tre dager med foreldre
tilstede. De resterende elleve barnehagene prøvde ut to nye modeller for tilvenning til barnehagen for
ettåringen. En gruppe på fem barnehager gjennomførte foreldre aktiv tilvenning i grupper der foreldre var
tilstede i barnehagen i minimum fem dager. Denne modellen var tidligere var prøvd ut i pilotprosjektet. Den
andre gruppen på seks barnehager gjennomførte samme modell for tilvenning ved oppstart i barnehagen
som den første gruppen, men i tillegg inviterte de til faste besøksdager for barn og foreldre på vår/sommer
før oppstart i barnehagen.
Prosjektlederne i de barnehagene som prøvde ut nye modeller for tilvenning til barnehagen har skrevet ned
de ansattes erfaringer i en rapport. Erfaringene som er delt i barnehagenes rapporter er oppsummert i denne
prosjektrapporten.
Jeg vil takke de ansatte i barnehagene som har vist
stort engasjement i å endre praksis, og for å dele
sine refleksjoner og erfaringer med prosjektgruppen.
De ansattes erfaringer vil bidra med verdifull
kunnskap i arbeidet med å utvikle kommunens
anbefalte praksis i overgangen fra hjem til
barnehage for de yngste barna.
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Bakgrunn for prosjektet
Trondheim kommunes søknad til Program for folkehelsearbeid, har bakgrunn i kommunens temaplan for
psykisk helse og rus (vedtatt i bystyret januar 2017), som beskriver økt satsing på forebyggende arbeid. I
Ungdata undersøkelsen våren 2017 rapporterte mange ungdommer om psykiske plager som gikk utover
hverdagslivet. Videre rapporterte helsestasjonene økende bruk av ekstra konsultasjoner med foreldre i
forhold til bekymring knyttet til barnets søvn, vekt, reguleringsvansker og til mestring av foreldrerollen.
Ved oppstarten av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2013, arrangerte Trondheim kommune
en idékonferanse der fagpersoner, foreldre og representanter fra frivillige organisasjoner deltok. Ved
konferansen ble det enighet om en satsing på tiltak for barn mellom 0-6 år. Målsettingen for tiltaket som
skulle prøves ut i Trondheim kommune ble formulert slik: «Trygge foreldre, godt foreldreskap og trygge
barn». Gjennom videre drøftinger, blant annet med RKBU Midt-Norge, kom man fram til å prøve ut tiltak som
rettet seg mot de yngste barna i barnehagen og deres foreldre. Det ble valgt å ha fokus på ettåringenes
tilvenning til barnehagen.
Flere barnehager har de siste årene innført andre modeller for tilvenning til barnehagen for de yngste barna
enn tradisjonell rutine med kun tre dager med foreldre tilstede. Jåttå barnehage i Stavanger har utviklet en
foreldreaktiv oppstartsmodell, Jåttåmodellen. Lørenskog kommune har innført en uke tilvenning med foreldre
tilstede, en ordning som ble innført i 2017 etter et pilotprosjekt i fire barnehager i kommunen. Brundalen
barnehager i Trondheim har hentet inspirasjon fra en Kanvas barnehage i Røyken kommune, og har utviklet
en modell for foreldreaktiv tilvenning i grupper for de yngste barna.

Teoretisk forankring
Kunnskapsgrunnlaget for denne satsingen er blant annet i nyere forskning på barns utvikling.
Hjerneforskning dokumenterer hvor viktig tidlig utviklingen er og at tidlige positive erfaringer er avgjørende
for at barn skal ha det bra her og nå, og senere i livet (Schore og Schore, 2008). Disse tidlige erfaringene
legger et grunnlag for senere utvikling blant annet fordi tidlige erfaringer «bygges inn» i barnets hjerne som
er spesielt påvirkbar de første tre leveårene (National Scientific Council on the Developing Child, 2010).
Barnehjernen har en rivende utvikling disse årene, og det barnet opplever og hvordan barnet har det, virker i
stor grad inn på denne ”byggeprosessen”. Her legges altså grunnlaget for en god psykisk helse.
Små barn fungerer i en verden av relasjoner (National Scientific Council on the Developing Child, 2004). For
barn er derfor det å utvikle en god psykisk helse en relasjonell prosess, som i hovedsak fremmes i samspill
med andre mennesker. Små barn trenger å inngå i relasjoner til sine omsorgspersoner gjennom samspill
som er preget av trygghet, nærhet, omsorg og stimulering (National Scientific Council on the Developing
Child, 2010). Små barns psykiske helse utvikles først og fremst i et gjensidig samspill mellom barnet og
omsorgspersonene, der begge parter tilpasser seg hverandre. For små barn er det viktig at
omsorgspersonene tar hensyn til barnets kapasitet og typiske reaksjonsmåte når man er i samspill og at
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samspillet i tillegg støtter barns nysgjerrighet og utforskning (Drugli og Lekhal, 2018). Når små barn begynner
i barnehagen må foreldre og de ansatte samarbeide om å gi barna denne støtten. Foreldrene har en sentral
rolle i å «bygge bro» mellom hjemmet og barnehagen, slik at barnet opplever trygghet og tilhørighet begge
steder. For at de skal kunne ta denne rollen, må barnehagen tilrettelegge for det gjennom gode rutiner
(Drugli, Lekhal og Buøen, 2020).
De fleste norske småbarn synes fortsatt å ha tre dagers tilvenning til barnehagen med foreldrene i tilstede
(Drugli, Solheim og Grip, 2017). Men stadig flere reiser spørsmål om dette er tilstrekkelig for at en ettåring
skal rekke å bli trygg i barnehagen. Den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(Kunnskapsdepartementet, 2017) vektlegger at små barn skal få tid til å bli kjent og trygg i løpet av
tilvenningen, noe som har ført til at mange nå endrer tilvenningsrutinene sine.
Det foreligger lite forskning på små barns tilvenning til barnehagen. Men flere av de studiene som er
gjennomført, viser at mange små barn har emosjonelle reaksjoner som tilsier at den første tiden i barnehagen
er krevende for dem (Ahnert, med flere, 2004; Datler, Datler med flere, 2012; Drugli og Undheim, 2012;
Wittenberg, 2001). Separasjon fra foreldrene kan oppleves som særlig vanskelig for barn rundt ett år, fordi
man ikke kan forklare hva som skjer og mange av dem enda ikke har noen klar formening om at foreldrene
kommer tilbake (Tetzchner, 2012).
I dag går mer enn 80 % av 1-2 åringene i barnehage (SSB, 2019). Det betyr at de begynner i barnehagen i
en fase hvor de har et stort behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, og hvor de er helt avhengig av å bli
forstått og godt ivaretatt av sine omsorgspersoner. Overgangen fra å være hjemme med foreldrene til å
begynne i barnehage, er den første store overgangen i et langt utdanningsløp. Det er viktig at denne
overgangen blir så smidig og god som mulig, slik at barnet allerede her kommer inn i et positivt spor.

Prosjektets mål
På bakgrunn av nyere kunnskap om barns behov, økende antall små barn i barnehage og ny Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) som vektlegger arbeid med overganger,
kom Trondheim kommune fram til at tiltaket innenfor program for folkehelse skulle omhandle overgangen fra
hjem til barnehage for de yngste barna.

Målet for prosjektet “Liten og ny i barnehagen” er å utvikle en felles modell for
kvalitet i oppstart/tilvenning for de yngste barna, Trondheimsmodellen.
Prosjektet “Liten og ny i barnehagen” er organisert med en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, som
er rådgiver ved rådmannens fagstab, en prosjektkoordinator fra kommunen med bakgrunn fra barnehage og
tre ansatte ved RKBU.
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Prosjektets innhold 2019
Forberedelse
I 2018 gjennomførte “Liten og ny i barnehagen” et pilotprosjekt i fire barnehager i Trondheim kommune.
En modell for oppstart i barnehagen for ettåringen som ble kalt “Foreldreaktiv tilvenning i grupper, 5 dager”
ble prøvd ut. Modellen innebar at en gruppe med 3 - 4 ettåringer begynte samtidig i barnehagen,
foreldre/foresatte var sammen med, og hadde hovedansvaret for sitt barn i barnehagen minimum fem
dager. To ansatte var kontaktpersoner i gruppen gjennom tilvenningsperioden. De foresatte hadde det
praktiske ansvaret for sitt barn (måltid, stell, legging osv.). Kontaktpersonene gjorde seg gradvis kjent med
barnet og tok etter hvert mer aktiv del i de praktiske oppgavene rundt barnet. Basert på evalueringen av
pilotprosjektet ble modellen for foreldreaktiv tilvenning justert og foredlet, og prøvd ut i det videre arbeidet
med prosjektet i 2019.
I pilotprosjektet ble alle ansatte i barnehagene invitert til foredrag om barns behov for trygghet og støtte,
oppstart og tilvenning. Barnehagene rapporterte at denne kompetansehevingen bidro til et felles faglig
ståsted for de ansatte, noe de mente var viktig i forhold til den faglige forståelsen for tilvenningsmodellen
og for å kunne gi faglige begrunnelser for modellen overfor foreldre. Prosjektåret 2019 startet derfor med
kompetanseheving for alle ansatte i de barnehagene som skulle prøve ut nye modeller for tilvenning til
barnehagen ( modell A og B). Ansatte på helsestasjonen var også invitert til fagforedraget. RKBU var
ansvarlig for fagdagen med tema: ” Barns behov for trygghet og støtte, oppstart og tilvenning”. I tillegg til
fagforedraget fikk barnehagene fagbøkene “Liten i barnehagen” og “Liten begynner i barnehage”.
I Pilotutprøvingen erfarte barnehagene at foreldremøtet med fagstoff om tilknytning og oppstart i
barnehagen bidro til en god forståelses av tilvenningsmodellen for foreldrene. Dette møtet ble arrangert på
høsten, men de ansatte hadde sett det som en fordel om møtet hadde blitt arrangert på våren før oppstart i
barnehagen. I 2019 gjennomførte barnehagene foreldremøter på vår/ sommer før oppstart. RKBU hadde
utarbeidet en presentasjon som ble brukt i alle barnehager. Presentasjonen var også oversatt til engelsk.
Gjennom pilotutprøving av tilvenningsmodellen “Foreldreaktiv tilvenning i grupper, 5 dager” kom det fram at
det blant både ansatte og foreldre var noe usikkerhet med tanke på ansvarsfordeling i den tiden foreldrene
var tilstede i barnehagen. Med bakgrunn i erfaringene fra pilotprosjektet ble det i 2019 prosjektet utarbeidet
informasjonsbrosjyrer til foreldre og ansatte med konkret beskrivelse av de to tilvenningsmodellene.
Brosjyrene ble oversatt til engelsk og også distribuert til helsestasjonene, som la dem ut på hjemmesiden
og hadde brosjyrer tilgjengelig til foreldre.
Prosjektet opprettet egen nettside i 2019 www.litenogny.com hvor både og ansatte og foreldre fikk tilgang.
Powerpointpresentasjon til foreldremøte, informasjonsbrosjyrer om tilvenningsmodellene, filmer om
oppstart i barnehage, samt rapport fra pilotprosjektet ble lagt ut på nettsiden.
Flere av barnehagene i pilotprosjektet hadde en praksis der de oppfordret foreldre til å ta med barnet og
komme på uformelle besøk i barnehagen før oppstart. Foreldre tok også kontakt med barnehagene for å
høre om de kunne komme innom på besøk sammen med barnet. Noen ettåringer hadde søsken som gikk i
barnehagen der de skulle starte på høsten, og var derfor litt kjent med barnehagen. Det var tydelig at både
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foreldre og ansatte i pilotbarnehagene antok at det å være kjent med barnehagen før oppstart ville lette
overgangen og gi en letter tilvenning til barnehagen.
I et dansk prosjektet “Barnet i centrum” ble det prøvd ut en modell kalt “Lekestue” der barn og forelder kom
på besøk i barnehagen en time per uke flere måneder før barnehagestart (Brostrøm, Hansen, Svinth, Jensen
og Jensen 2015). I evalueringen av prosjektet ble det uttrykt stor fornøydhet med opplegget. Basert på disse
erfaringene, ble det besluttet at en modell med besøk også skulle prøves ut i Liten og ny i barnehagen 2019.

Utprøving 2019
I 2019 deltok nitten barnehager i prosjektet “Liten og ny i barnehagen”. Barnehagene var delt i tre grupper og
de prøvde ut ulike modeller for tilvenning til barnehagen for de yngste barna. En gruppe på fem barnehager
gjennomførte foreldre aktiv tilvenning i grupper som tidligere var prøvd ut i pilotprosjektet (modell A). En
annen gruppe på seks barnehager gjennomførte faste besøksdager i barnehagen på vår/sommer før oppstart
i barnehagen i tillegg til foreldreaktiv tilvenning i grupper ved oppstart i barnehagen (modell B). Besøkene i
barnehagen foregikk inne i barnehagens lokaler, det varte cirka en time og noen av de ansatte var sammen
med barn og foreldre i besøkstiden. En tredje gruppe med åtte barnehager var sammenligningsgruppe og
gjennomførte oppstart for ettåringen med det som var vanlige praksis for barnehagen (modell C).

Modeller for tilvenning til barnehagen i Liten og ny 2019:
Foreldreaktiv tilvenning i grupper, 5 dager
Besøk før oppstart og foreldreaktiv tilvenning i grupper, 5 dager
Vanlig praksis for tilvenning
Barnehagene som deltok i “Liten og ny i barnehagen” 2019 var
fra alle bydeler i Trondheim og det var en blanding av
kommunale og private barnehager. Barnehagene hadde ulik
organisering og størrelse på gruppene for de yngste barna.
Noen hadde egne grupper for ettåringene, andre hadde
aldersblandede grupper med barn fra 1 -3 år.
Prosjektlederne ved barnehagene i modell A og B, til sammen
elleve barnehager, har skrevet ned de ansatte sine erfaringer
med tilvenningsmodellen i egne rapporter. Denne delen av
rapporten er en oppsummering av erfaringene beskrevet i
barnehagenes rapporter.
Først presenteres de ansattes erfaringer med
gjennomføring av besøksdager, modell B. Deretter en
samlet oppsummering av de ansattes erfaringer med fem
dagers foreldreaktiv tilvenning i grupper i modell A og B.
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Erfaringer fra besøksdager, modell B
Barnehagene i modell B prøvde ut faste besøk av foreldre og barn en gang i uken i løpet av
våren/sommeren. Det ble ikke lagt noen føringer for hvor mange besøk hver barnehage skulle tilby. I løpet av
besøksdagene var tanken at barna skulle bli litt kjent i barnehagens lokaler med dets lukter, lyder, noen av
lekene og møte noen av de ansatte. Samtidig som foreldrene fikk mulighet til å bli kjent i barnehagen og med
noen av de ansatte. Foreldrene ville få anledning til å stille spørsmål om barnehagen og fortelle om sitt barn.
Barnehagene gjennomførte fra fire til åtte besøksdager i perioden fra april til juni. Besøkene varte fra 1-1,5
time og fant sted inne i lokalene barnet skulle være ved oppstart i barnehagen. I noen barnehager hadde de
en fast ansatt som var sammen med barn og foreldre på alle besøksdager, i andre barnehager rullerte
personalet som skulle jobbe med barna til høsten i å ha ansvar for besøket. I en barnehage var to ansatte og
to til tre barn sammen med de som kom på besøk. Barnehagene organiserte besøket stort sett likt fra gang til
gang. Foreldrene var klar over at de hadde alt ansvar for eget barn. De ansatte hadde lagt frem leker og de
satt sammen med barn og foreldre på gulvet, snakket med foreldre, hadde kontakt med barna og sang noen
sanger. I noen av barnehagene brukte de også instrumenter som gitar og rytme-egg. Noen barnehager
hadde faste sanger som de gjentok hver gang, og som de også sang da barna begynte i barnehagen på
høsten.
I de fleste barnehagene som gjennomførte besøksdager inviterte de også foreldre til formelle samtaler i foreller etterkant av besøket i barnehagen.

Deltakelse
Barnehagene rapporterte jevnt oppmøte på besøksdagene, flere foreldre møtte opp på alle besøksdagene.
Mange foreldre sa ifra dersom de ikke kunne komme og noen sendte besteforeldre i sitt sted. Noen foreldre
kom på besøk selv om barnet sov.
Barnehagene erfarte at det var nyttig å ha mange besøksdager slik at alle foreldre og barn kunne delta på
besøk flere ganger. Når det gjelder antall besøk, erfarte en barnehage at fire besøk var litt lite og ville økt
med en til to besøksdager. En annen barnehage som hadde åtte besøk ville redusert antall besøk.
Barnehager som hadde minoritetsspråklige familier erfarte at de burde ha gitt bedre informasjon til familiene i
forkant av besøkene. Enkelte av disse foreldrene burde fått bedre informasjon om hensikten med ordningen
og om hvordan besøket skulle gjennomføres (f eks at både foreldre og barn skulle komme, at det ikke var
plass til søsken).
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Tidsramme
Alle barnehagene gjennomførte besøkene på formiddagen, i tidsrommet kl.9-11.00. I noen barnehager
opplevde de at tiden for besøket ble dratt ut slik at det varte utover den timen som var satt opp. I disse
barnehagen oppsummerer de ansatte at de burde vært tydeligere overfor foreldrene på tidsrammen og
begrunnelsen for den (at barna som hørte til på avdelingen skulle ha lokalene når besøkstimen var over).
En barnehage hadde en og en halv time som avtalt tidsramme for besøket og opplevde det som positivt.
De ansatte opplevde å gjennomføre besøksdager kunne være noe utfordrende personalmessig, men de
fant gode løsninger på dette.

Litt kjent
De ansatte i barnehagene opplevde at barna som deltok på besøksdager ble mer og mer utforskende i
lokalene og med lekene fra gang til gang, og det så ut som barna etterhvert også ble opptatt av hverandre.
Ansatte opplevde at de og foreldrene ble kjent med hverandre gjennom uformelle og spontane samtaler i
løpet av besøksdagene. Foreldre fortalte om sitt barn, stilte spørsmål om barnehagen og om oppstarten til
høsten. De ansatte formidlet litt om hvordan de jobbet i barnehagen og hva de la vekt på i arbeidet. Foreldre
som hadde lite kjennskap til barnehagen, førstegangsforeldre og noen flerkulturelle familier, syntes å ha god
nytte av å være i barnehagen og snakke med de ansatte før oppstart. De ansatte opplevde besøksdagene
spesielt trygghetsskapende for denne gruppen foreldre.
Noen ansatte syntes det var utfordrende å skulle ha samtale med foreldre og utveksle informasjon, samtidig
som de skulle gjøre en innsats for også å bli kjent med barna.

Nettverksbygging
Barnehagene rapporterer at det å arrangere besøk der nye foreldre og barn kom sammen som en gruppe,
hadde en positiv effekt på nettverksbygging mellom foreldre. Foreldre ble kjent med hverandre og
hverandres barn og personale erfarte at enkelte foreldre knyttet kontakt. Mange foreldre lærte seg navnene
på de andre barna. Flere foreldre avtalte treff på barnehagens utelekeplass og noen avtalte felles turer
sammen med barna. Personalet erfarte at foreldre som hadde samme morsmål fant hverandre. Noen barn
sov i besøkstiden, men foreldre kom på besøk likevel for å møte de andre foreldrene og barna. Personalet
opplevde at barnehagen ble et felles knutepunkt i nærmiljøet.
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Suksesskriterier for gjennomføring av besøksdager:
mange besøksdager slik at alle får kommet på besøk flere ganger
besøksdager når det ikke foregår andre arrangement på barnehagen
samme agenda på hvert besøk
faste sanger og / eller regler som brukes på besøksdager og ved oppstart
invitere til besøksdager helt inn på sommerferien
tydelige rammer på start og slutt
fokus på foreldrene, la kontakten med barnet komme etterhvert
god informasjon om hensikten med besøksdagene
ansatte som jobber/skal jobbe på småbarnsgruppen deltar på besøket
besøkene er i lokalene barnet skal starte til høsten
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Erfaringer fra høstens tilvenning , modell B
"Senkede skuldre"
Barnehagene erfarte en større trygghet både blant de ansatte og i foreldregruppen ved tilvenning til
barnehagen denne høsten. I mottaket av nye barn og foreldre beskriver barnehagene at de ansatte var mer
avslappet enn tidligere, de formidlet at de hadde “senkede skuldre” fordi de visste hvilke barn og foreldre de
skulle ta imot. De ansatte erfarte at de gjennom besøksdagene og foreldresamtaler før oppstart fikk god
kjennskap til barn og foreldre, og barnehagen kunne derfor legge bedre til rette for en tilvenning tilpasset den
enkelte familie. For eksempel hadde flere barnehager valgt kontaktperson til barnet ut fra kjennskapen de
hadde fått til barn og familie før oppstart.
Positive forventninger
De ansatte erfarte at flere foreldre hadde positive forventninger til oppstarten i barnehagen denne høsten enn
tidligere, og de opplevde færre usikre foreldre. Foreldrene var forberedt på hvordan oppstarten skulle foregå,
de var kjent i lokalene, visste litt til hva en barnehage var, hadde kjente ansikter både blant ansatte og andre
foreldre og mange foreldre kunne navnene på de andre barna.
Flere foreldre var allerede kjent med hverandre og var opptatt av hvordan det gikk med hverandres barn da
de møttes ved oppstart i barnehagen denne høsten. I løpet av besøksdagene hadde mange foreldre benyttet
anledningen å stille spørsmål til personalet om det de lurte på i forbindelse med oppstart i barnehage, noe de
ansatte mener bidro til en større trygghet hos foreldrene.
De barnehagene som hadde brukt sang og musikk på besøksdagene opplevde at sangene gav gjenkjenning
og positive uttrykk hos barna da de ble sunget igjen ved oppstart på høsten.
Raskere trygg
De ansatte i barnehagene som gjennomførte besøksdager hadde generelt en opplevelse av at det tok kortere
tid før de fleste av barna var trygg i barnehagen denne høsten. Det vil si det var færre barn enn tidligere som
viste en utrygghet ved å være i barnehagen langt utover høsten. De ansatte mente de fleste barna hadde
behov for fem dager sammen med foreldrene i barnehagen ved oppstart, noen barn hadde også behov for
flere dager før de var så trygge at foreldrene kunne forlate dem. Noen foreldre mente imidlertid at deres barn
var trygg nok til at de kunne forlate det før det hadde gått fem dager. De ansatte oppfordret foreldre likevel til
å følge den oppsatte malen på fem dager.
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Positive erfaringer med “Foreldreaktiv tilvenning i grupper,
fem dager”, modell A og B
Barnehagene både i modell A og B gjennomførte fem dagers foreldreaktiv tilvenning i grupper når barnet
startet i barnehagen på høsten. Hver gruppe bestod av tre til fem ettåringer som begynte samtidig i
barnehagen. Foreldre/foresatte var sammen med og hadde hovedansvaret for sitt barn i barnehagen i
minimum fem dager. To ansatte var kontaktpersoner i gruppen gjennom tilvenningsperioden. Den ene av
kontaktpersonene var hovedkontakt for familien og hadde særlig ansvar for å gjøre seg kjent med barnet
blant annet ved å delta i ulike rutinesituasjoner (eks. stell, legging, måltid). Begge kontaktpersonene var
sammen med gruppen hele uken og gjorde seg kjent med alle barn og foreldre.

Felles forståelse
De ansatte i barnehagene erfarte at en felles faglig forståelse blant foreldre og ansatte om barns behov for
trygghet og omsorg ved overgangen fra hjem til barnehage var avgjørende for en god gjennomføring av
modellen foreldreaktiv tilvenning.
I januar ble alle ansatte i barnehagene invitert til felles fagdag med tema barns behov for trygghet og støtte,
oppstart og tilvenning. RKBU stod for det faglige innholdet på fagdagen. Barnehagene erfarte at en felles
fagdag hadde stor betydning for forståelsen av kunnskapsgrunnlaget for prosjektet og for gjennomføringen av
prosjektet. Det at fagdagen kom såpass tidlig på året bidro til at barnehagene fikk god tid til å fordype seg i
teorien for prosjektet, både med stoff fra fagdagen og gjennom litteratur som barnehagene mottok som en del
av prosjektet. Det at både ansatte fra storbarn- og småbarnsavdelinger deltok på kompetansehevingen var
nyttig, både fordi ansatte veksler mellom å jobbe med ulike aldersgrupper fra år til år, og fordi den bidro til å
lette samarbeidet på tvers av barnegrupper ved besøksdager og oppstart.
Barnehagene gjennomførte foreldremøter på våren og de brukte en felles presentasjon fra RKBU med tema
barns behov ,oppstart og tilvenning. Barnehagene fikk positive tilbakemeldinger fra foreldrene etter
foreldremøtene, og mener innholdet i foreldremøtet bidro til å skape en felles forståelse for de yngste barnas
behov ved oppstart i barnehagen. Flere foreldre gav tilbakemelding til barnehagene at de gjennom
presentasjonen på foreldremøtet fikk innblikk i hvor sårbart barnet er i tilknytningsprosessen i barnehagen og
en påminnelse av deres ansvar ved oppstarten. Noen av barnehagene erfarte at felles forståelse av barns
behov blant foreldre og ansatte bidro blant annet til å styrke samarbeidet mellom ansatte og foreldre ved
oppstart i barnehagen.
Kunnskap om trygghetssirkelen og foreldrenes rolle for en trygg overgang fra hjem til barnehage for de
yngste barna bidro til at både foreldre og ansatte utviklet en forståelse for utformingen av
tilvenningssmodellen, og de ble motiverte til å gjennomføre modellen.
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Faste rammer skaper trygghet
Barnehagene erfarte at de faste rammene i tilvenningsmodellen bidro til å skape trygghet og forutsigbarhet
for personale og foreldre. Modellen bidro til en forutsigbar struktur og en avklaring av de ansattes og
foreldrenes roller ved oppstart. Det var mindre usikkerhet blant personalet på hvordan en skulle gjennomføre
mottak og tilvenning med nye ettåringer, noe som barnehagene antok også bidro til å trygge foreldre ved
oppstart i barnehagen. Informasjonsbrosjyren til de ansatte var et nyttig verktøy som bidro til en en felles
forståelse for gjennomføring av tilvenningen.
Brosjyrene til foreldre ble brukt i samtaler med foreldre før oppstart og ansatte erfarte at det var nyttig å gå
igjennom foreldrebrosjyren sammen med enkelte foreldre ved oppstart for å avklare rollefordeling mellom
ansatte og foreldre i tilvenningen. Noen foreldre hadde ikke lest/satt seg inn i hva som skulle skje i
tilvenningsperioden, og da var det nyttig å gå igjennom foreldrebrosjyren sammen med de.
En barnehage skriver:
"Gjennom prosjektet så har det vært mer formelle rammer som gjør at det trygger både
foreldre og personale”

Informasjon
Barnehagene erfarte at informasjon til foreldre om prosjektet og oppstartsmodellen måtte formidles i flere
omganger og på flere måter for å sikre at den nådde fram til alle. Både skriftlig informasjon ved brosjyrer og
nettside, samt muntlig informasjon i samtaler og møter. Foreldrebrosjyren var oversatt til engelsk, men en
utfordring var å nå fram med informasjon til foreldre med annet språk enn norsk og engelsk. Noen
barnehager brukte tolk i foreldresamtaler før oppstart der tolken også oversatte innholdet i brosjyrene muntlig
for foreldrene. De barnehagene som benyttet tolk erfarte god nytte av å ha en “live” oversetting av innholdet i
brosjyren fordi da fikk foreldrene også mulighet til å stille oppklarende spørsmål.
Kunnskapsdeling
Barnehagene erfarte at denne tilvenningsmodellen der foreldre var tilstede sammen med barnet i minimum
fem dager bidro til deling av kunnskap om barnet mellom foreldre og ansatte. Gjennom å være sammen med
foreldre og barn i fem dager fikk de ansatte mulighet til å se hva barnet var vant med for eksempel ved måltid,
påkledning og legging, og hvilke uttrykk barnet brukte i kommunikasjonen med foreldrene. Foreldrene fikk
erfare barnehagens organisering av dagen og hva de ansatte la vekt på i arbeidet med barna, samtidig som
barna fikk tid til å erfare barnehagens rutiner sammen med foreldrene.
Flere av de ansatte i barnehagene trekker i sin oppsummering fram at de satte pris på å ha god tid i denne
kunnskapsoverføringen mellom foreldre og ansatte, der de tidligere opplevde at de måtte skynde seg mer å
bli kjent med barnet og få kunnskap om hva barnet var vant med. De ansatte formidlet også en tro på at
foreldrenes innsikt i barnehagens rammebetingelser og arbeidsmåter kan bidra positiv i samarbeidet de skal
ha framover.
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En barnehage skriver:
“Det er bedre å se hva som gjøres enn å høre om det”.
I forhold til foreldre som ikke snakket norsk, erfarte de ansatte foreldreaktiv tilvenning i fem dager som en god
mulighet til å bli bedre kjent. Foreldrene fikk mulighet til å vise de ansatte hva barnet var vant med ved stell,
måltid osv. selv om språket var en barriere for kunnskapsoverføring. Samtidig fikk foreldrene også erfare
barnehagens rutiner og oppleve de ansattes arbeidsmåter gjennom deltagelse i barnehagehverdagen.
En barnehage skriver:
“ Kanskje fordelen er enda større for flerkulturelle å få innblikk i barnehagehverdagen over flere
dager for å få en forståelse for hvordan barnehagen fungerer i praksis og ikke bare i teorien”

Tillit til barnehagen
Barnehagene opplevde at de fleste foreldrene viste større tillit til de ansatte og barnehagen som organisasjon
denne høsten enn tidligere. De ansatte mener foreldrenes tillit til barnehagen ble styrket fordi foreldre fikk
bedre tid til å bli kjent med de ansatte, samtidig som foreldrene fikk oppleve hvordan de ansatte jobbet med
enkeltbarnet og barnegruppen.
Trygghetssirkelen var et tema som flere ansatte snakket med foreldre om i tilvenningsperioden. De ansatte
opplevde trygghetssirkelen i praksis i løpet av de dagene foreldrene var med barnet i barnehagen, der barnet
gradvis ble mer og mer trygg på å undersøke omgivelsene når foreldrene var i nærheten. Mange ansatte
satte ord på barnets atferd og ut ifra det forklarte hvordan de tenkte å legge opp den videre tilvenningen. De
fleste ansatte hadde en tett dialog med foreldrene angående når de skulle ta over omsorgsoppgaver overfor
barnet. De ansatte fikk mulighet til å vise sin faglighet overfor foreldrene i løpet av de fem dagene foreldrene
var tilstede i barnehagen, noe og de ansatte mener bidro det til å styrke foreldrenes tillit til barnehagen og de
ansatte.
De ansatte så det også som en fordel at foreldrene var i barnehagen over lengre tid med tanke på forståelse
av rammebetingelsene og dagsrytmen i barnehagen. De antok at samarbeidet med foreldrene ville bli styrket
fordi foreldrene kjente bedre til hverdagen i barnehagen med dens utfordringer og muligheter.
En barnehage skriver:
“ Vi opplevde en større forståelse begge veier,
både mellom foreldre og barnehage og barnehage og foreldre”

Mange av barnehagene erfarte at høstens foreldregruppe var tryggere på å ta opp ting de undret seg over
med arbeidet i barnehagen enn de hadde opplevd tidligere. Flere foreldre åpnet seg mer i samtale med de
ansatte denne høsten, og de ansatte antok at en trygg relasjon med foreldre bidro til at terskelen ble lavere
for å ta opp ting som kunne være utfordrende.
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Tilhørighet
De ansatte opplevde at foreldrene ble mer inkludert i barnehagen denne høsten enn tidligere. De ble bedre
kjent i lokalene, med de ansatte og med hverandre. De visste hvor ting var og hvordan ting skulle gjøres, det
opplevdes som foreldrene opparbeidet en større tilhørighet til barnehagen.
Foreldreaktiv tilvenning i gruppe bidro også til at foreldrene fikk en relasjon til de andre barna som startet
samtidig. Foreldrene tok kontakt med de andre barna i gruppen og kjente navnene deres. Dette til forskjell
fra tidligere oppstarter der foreldrene ofte kun var fokusert på eget barn. Barna i gruppen fikk også en
relasjon til hverandre. Gruppefølelsen mellom barna ble sterkere med tilvenning i grupper. De ansatte så at
barna kjente igjen hverandre og med sin væremåte viste at de hørte sammen.
En barnehage skriver:
“Vi tenker også at foreldrene hadde godt av å tilbringe tid med de andre barna som går på avdelingen til sitt
barn. Det å ha god tid til å bli kjent med alle barn og foreldre og personale tenker vi gjorde de mer avslappet i
foreldrerollen og oppdaget at de ikke er alene om de utfordringene det kan være å være småbarnsforeldre.”

Nettverk
Denne modellen for oppstart bidro til at foreldre bygde nettverk seg imellom. De ansatte opplevde at foreldre i
samme gruppe raskt ble kjent med hverandre. I løpet av tilvenningsperioden utvekslet de erfaringer,
reflekterte sammen og var sosiale overfor hverandre. Ansatte opplevde at flere foreldre i samme gruppe
dannet nettverk og avtalte å møtes utenom barnehagetiden. På foreldremøtene om høsten så barnehagene
en tendens til at foreldre som startet i samme gruppe satte seg sammen. En barnehage erfarte at interessen
for å være med i FAU og brukerråd var stor på høstens foreldremøte.

Rolig stemning og lite gråt
De ansatte i barnehagene beskrev en opplevelse av at barna, ved denne modellen for tilvenning, ble raskere
trygg i barnehagen enn ved tidligere tilvenningsrutiner. Oppstarten var preget av en rolig stemning og lite
gråt.
De ansatte opplevde at de ble mer avslappet i relasjonen til barnet fordi de hadde sett barnets rutiner og
reaksjoner sammen med foreldrene. De ble kjent med barnet gjennom foreldrenes deltagelse i aktivitetene i
barnehagen, og dette skapte en trygghet i relasjonen. De ansatte erfarte at det var fint å bli kjent med barnet
gjennom foreldrene.
En barnehage skriver:

“Fra administrasjonen opplevde vi rolig stemning inne på småbarnsbasen,
lite gråt gjennom veggen sammenlignet med tidligere år”
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God tid
I denne modellen for tilvenning til i barnehage er det slik at alle foreldre skal være i barnehagene sammen
med barnet i minimum fem dager. Både de ansatte og foreldre opplevde den tydelige forventningen om å
bruke fem dager som en «avstressende» faktor. De ansatte erfarte at de ikke på samme måte som tidligere
opplevde å måtte skynde seg med å bli kjent med barn og foreldre. Ansatte rapporterte også at foreldre
uttrykte at det var godt med tydelige rammer på hvor lang tid de skulle være i barnehagen, foreldrene slappet
mer av fordi de visste at de ikke skulle forberede seg på å forlate barnet så fort det lot seg gjøre.
En barnehage skriver:
“Det var godt å kjenne på at det det var barnet som skulle bestemme tempoet uten at de ansatte skulle føle
på et tidspress ved å ha få dager å bli kjent på.”
Med oppstart i grupper var det mange voksne på begrenset plass over tid. Ut ifra erfaringer fra pilotprosjektet
hadde vi i år anbefalt at bare en av foreldrene var med barnet i oppstartsperioden.
Det var krevende for de ansatte å stå i tett relasjonsarbeid mange timer flere dager i strekk, men de ansatte
mente gevinsten med foreldreaktiv tilvenning i fem dager var så god at de synes det veide opp.
De ansatte erfarte det fungerte best for barnet hvis begge foreldre deltok i tilvenningen (en om gangen), slik
at begge foreldre var trygg på barnehagen og overførte sin trygghet til barnet når de skulle forlate barnet i
barnehagen etter fem dager med tilvenning.

Fagpersonlig utvikling
Noen av barnehagene erfarte at flere av de ansatte hadde blitt mer oppmerksom på relasjonen mellom
foreldre og barn gjennom deltagelse i prosjektet. De ansatte hadde vist en økt oppmerksomhet på barns
uttrykk og behov, og de ansatte hadde utviklet et felles fagspråk om det som skjedde under tilvenningen.
Noen barnehager opplevde at de ansatte var blitt mer bevisst på å sette ord på barns følelser og at de har
hatt større oppmerksomhet på om egne rutiner var i tråd med trygghetssirkelen.
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Utfordringer med “Foreldreaktiv tilvenning i grupper,
fem dager”, modell A og B
Selv om rapportene fra barnehagene beskriver mange positive forhold etter å ha prøvd ut prosjektets modell
A eller B, er det også beskrevet noen utfordringer.
Kort tid mellom gruppene
Barnehagene der de hadde aldersdelte grupper, dvs. ettåringene i egne grupper, erfarte at mottak av
tilvenningsgruppe en og to gikk fint. De organiserte oppstart slik at to og to ansatte tok imot hver sine gruppe
med barn og foreldre. Da gruppe tre hadde oppstart var det imidlertid noen barn i tilvenningsgruppe en og to
som reagerte med utrygghet fordi det kom flere ukjente voksne (foreldre til barna i gruppe 3) inn i arealet der
barna oppholdt seg. De ansatte opplevde at det var utfordrende å skulle balansere det å ivareta de barna
som allerede hadde startet, samtidig som de skulle ta imot nye barn og deres foreldre. Barn som startet i
gruppe en og to var den første uke uten foreldre tilstede i barnehagen når gruppe 3 hadde oppstartsuke. De
ansatte mente det å ha minimum 14 dager mellom oppstartsgruppene kunne bidratt til en bedre oppstart for
alle gruppene.
I barnehagene der de hadde aldersblandede småbarnsgrupper, det vil si barn mellom ett og tre år, opplevde
de ansatte det utfordrende å legge til rette for et godt tilbud til to-åringene som kom tilbake fra sommerferie
når de hadde oppstart med gruppe nummer to med nye barn og foreldre. De ansatte i oppstartgruppe en
skulle da tilrettelegge for et godt tilbud både til barna i første oppstart gruppe og for to-åringene. Dette var
utfordrende fordi barna som akkurat hadde startet i barnehagen hadde sin første uke uten foreldre og var
derfor i en sårbar fase og trengte fullt fokus fra sine kontaktpersoner, det samme for noen av to-åringene som
hadde vært lenge borte fra barnehagen. Flere barnehager løste denne utfordringen med å sette inn ekstra
personalressurs. Personalet i de aldersblandede gruppene mente utfordringen med å ivareta to-åringene
samtidig som en tok imot nye barn kunne vært løst ved å ha minimum 14 dager mellom oppstartsgruppene.

Rom til foreldrene
Flere barnehager hadde ikke egnet rom der foreldre kunne trekke seg tilbake når barnet sov eller skulle være
uten foreldre i korte stunder. De måtte ty til løsninger som å sette opp et bord i gangen eller i vogn boden,
noe de ikke synes var tilfredsstillende løsning.
Kommunikasjon med ikke norskspråklige foreldre
Personalet erfarte at det var behov for å sette av ekstra tid til samtaler og ekstra oppfølging i familier der man
ikke kunne kommunisere på norsk. En barnehage som ikke gjennomførte modell med besøksdager foreslår
dette som et tiltak for foreldre som ikke har kjennskap til norsk barnehage. Personalet mener barnehagen må
tidligere inn i forhold til noen flerkulturelle familier, og nevner et samarbeid med helsestasjonen før oppstart
som et mulig tiltak.
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Tydelig ledelse
Å være tydelig nok til å lede foreldre gjennom tilvenningsdagene på en god måte var utfordrende for noen
ansatte. Ved oppstart var foreldregruppen ny i barnehagen og mange var ukjente med organisasjonen, og
hadde derfor behov for at de ansatte ledet gruppen gjennom dagen. For noen ansatte var dette naturlig,
mens for andre var det mer utfordrende.
Ansatte i flere barnehager opplevde at de burde ha vært enda tydeligere på avklaring av forventninger til hva
foreldre skulle gjøre og når ansatte skulle overta mer ansvar for barnet.

Krevende periode
Foreldreaktiv tilvenning i fem dager krevde mye av personalgruppen i form av organisering og fleksibilitet.
De ansatte var fleksible i organisering av vakter slik at de var i barnehagen da det var mest behov, og noen
ansatte syntes det var vanskelig å skulle ta pause i tilvenningsperioden. Selv om det var krevende å stå i
tett relasjonsarbeid i flere timer hver dag flere dager i strekk, og de ansatte på forhånd var spente på å ha
foreldre på avdelingen over så mange dager og timer, mente de fleste at det gikk bedre enn forventet.

Suksesskriterier for “Foreldreaktiv tilvenning i grupper, fem dager”

god informasjon tidlig
informasjon på flere språk
kunnskapsgrunnlaget for modellen
er formidlet til ansatte og foreldre
avklare forventninger og rolle
mellom foreldre og ansatte
begge foreldre deltar i tilvenningen
(en om gangen)
14 dager mellom
tilvenningsgruppene
de ansatte tar ledelsen i
tilvenningsgruppen
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Erfaringer fra datainnsamlingen
Barnehagene rapporterte at både foreldre og ansatte var positive til å gjennomføre datainnsamling. Ansatte
og foreldre syntes det var spennende og viktig med deltagelse i prosjektet. Tidlig informasjon om
datainnsamlingen og hva det innebar bidro til en positiv holdning til gjennomføringen.
De ansatte opplevde at det ble mye papirer å holde styr på fordi de hadde ansvar for å dele ut og ta inn
spørreskjema og logger. De var også usikre på anonymiteten til foreldrene fordi papirene skulle leveres i
barnehagen. De ansatte mente det mest ideelle hadde vært om spørreskjema og logg ble besvart
elektronisk, da ville anonymiteten til foreldre blitt ivaretatt i større grad og det ville lettet arbeidet for de
ansatte både med tanke på kopiering av skjema, registrering og purring på innlevering.
Et par av spørsmålene i spørreskjema opplevde de ansatte som ikke relevante for ett-åringen og det kunne
være vanskelig å forstå graderingen på svarene i spørreskjema. Spesielt var graderingen vanskelig å
oversette til foreldre som ikke leste norsk.
Å ta spyttprøver i barnehagen fungerte stort sett bra. Det var noe usikkerhet om prøvene ble tilstrekkelig, og
det var utfordringer med å få tatt spyttprøve hos enkeltbarn. Barnehagene hadde god erfaring med å samle
barna rundt bordet og ta spyttprøver rett før måltid.
En barnehage kommenterte på at gruppeintervju ble gjennomført for seint på høsten fordi mye av erfaringene
fra oppstarten da var glemt.

Avsluttende kommentar
«Liten og ny i barnehagen 2019» prøvde ut to nye modeller for oppstart i barnehagen. I de barnehagene
som gjennomførte besøksdager på våren (modell B) var ansatte godt forberedt og avslappet i møte med
ettåringene og deres foreldre ved høstens oppstart. Mange foreldrene knyttet kontakt i løpet av
besøksdagene og møttes også utenfor barnehagen. Besøksdager var spesielt nyttig for
førstegangsforeldre og for flerkulturelle foreldre som ikke hadde hatt barn i barnehage tidligere. Ved
oppstart viste mange barn gjenkjennelse til barnehagen, og sanger som ble sunget ved besøksdager, og
som ble gjentatt ved oppstart, var trygghetsskapende for barna. Foreldre, barn og ansatte så ut til å ha
opparbeidet en trygghet til hverandre som bidro til en god oppstart.
Barnehagene som deltok i «Liten og ny i barnehagen 2019» gjorde mange av de samme erfaringene som
barnehagene i pilotprosjektet (se rapport fra 2018). De erfarte at foreldrene etablerte nettverk, barna ble
raskere trygg og foreldrene viste større tillit til barnehagen. De ansatte sin gradvise overtakelse av
omsorgsoppgaver for barna med foreldrene tilstede bidro til å skape trygghet for barna i et nytt miljø.
Kompetanse om små barns behov for omsorg og tilknytning var avgjørende for forståelse av
tilvenningsmodellen både for ansatte og foreldre.
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Å nå alle foreldre med informasjon om tilvenningsmodellen og sikre forståelse av bakgrunnen for
foreldreaktiv tilvenning var viktig for gjennomføringen. Erfaringene barnehagene gjorde var at
informasjonen måtte gis i flere omganger og i forskjellige fora, og det burde sørges for at foreldre som
ikke snakket eller leste norsk fikk informasjon på sitt språk.
Den største utfordringen med tilvenningsmodellen er kommunens regler for oppstart i barnehagen, der
barn som har fått plass i barnehagen fra 1 august har rett på å starte i barnehagen innen 10 august.
Barnehagene i 2019 prosjektet erfarte, som i piloten, at rammene for oppstart bidro til at det ble for kort tid
mellom gruppene til at de fikk gitt god nok kvalitet i oppstarten til alle barn.
Alle barnehagene i modell A og B skriver i sine rapporter at de ønsker å videreføre modellen med fem
dager foreldreaktiv tilvenning i grupper ved oppstart i barnehage for de yngste barna. Barnehagene som
gjennomførte besøksdager (modell B) i forkant av tilvenningen ønsker å videreføre denne modellen.
Noen barnehager som ikke gjennomførte besøksdager foreslo organiserte besøk i barnehagen før
oppstart som en forbedring av modellen.
En barnehage skriver som oppsummering av deltakelsen i prosjektet:
“Prosjektet har vært med på å bevisstgjøre hvor stor betydning det har for små barn å møte et
miljø og nye mennesker gjennom gradvis tilvenning og med voksne rundt seg som de er trygge
på, for så skritt for skritt tilnærme seg sin nye verden. Det har vært fint å se hvor godt det er for
foreldre/foresatte å ha tid til å prate sammen og bli kjent med hverandres barn og det skapes
relasjoner mellom foreldre som videreutvikles utenfor barnehagen.”

En annen barnehage oppsummerer erfaringen med prosjektet slik:
“ Mye mindre stress, en god høst med fornøyde barn,foreldre og personal.
Gode, positive tilbakemeldinger fra foreldrene. Gode positive tilbakemeldinger
fra personalet. Glade barn, lite skriking da foreldrene gikk”.
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