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FØR OPPSTART
Foreldre og barn inviteres til faste besøk i barnehagen, en time en gang i uken før oppstart. Besøkene kan
foregå inne eller ute og foreldrene tar ansvar for eget barn. Minst en av personalet som skal jobbe på
barnets gruppe til høsten er sammen med foreldre og barn når de er på besøk. Syng gjerne en eller flere
faste sanger på besøksdagene, sanger som også synges når barnet begynner i barnehagen. Det
gjennomføres foreldresamtale og foreldremøte før oppstart.

Hensikten med foreldreaktiv tilvenning er å få til en sømløs overgang fra at foreldrene tar hånd om barnet i
barnehagen, til at det blir naturlig og trygt for barnet at kontaktpersonen tar over stadig flere oppgaver.
Målet er at kontaktpersonen etter hvert kan være barnets trygge “havn” i barnehagen slik at barnet opplever
atskillelsen fra foreldrene som mindre krevende.
Foreldrenes tilstedeværelse i barnehagen vil gi barna den tryggheten de har behov for til å kunne utforske
lekemiljøet, og for å kunne åpne opp for kontakt med andre.

FORELDRENE
Foreldrenes viktigste oppgave under tilvenningen er å være en støtte for barna i utforskningen av det nye
miljøet og med etableringen av kontakt med dere ansatte. Noen foreldre trenger å få informasjon om sin
viktige rolle. Foreldrene deltar i alle de daglige aktivitetene i barnehagen og har de første dagene
hovedansvaret for eget barn i lek, stell, måltid og av- og påkledning. Kontaktpersonen tar gradvis over
ansvaret for barna i ulike aktiviteter, først mens foreldrene er til stede
(vanligvis fra dag 3-4).
Foreldrene kjenner barnets vaner og uttrykk, og har derfor en viktig oppgave med å “oversette” barnets
signaler til kontaktpersonene. Spør foreldrene om hva ulike uttrykk og lyder betyr. Gjennom de daglige
aktivitetene vil foreldrene også kunne vise kontaktpersonen hvilke rutiner barnet er vant med for eksempel
under stell, måltid osv.
Foreldrene skal ikke ha en aktiv rolle overfor andres barn, men kan gjerne hjelpe til med praktiske gjøremål
som for eksempel å dekke på bordet, ta ut av oppvaskmaskinen, rydde.
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KONTAKTPERSONEN
Kontaktpersonen er sammen med barn og foreldre i alle aktiviteter i tilvenningstiden. Deres oppgave er å bli
kjent med «sine» barn og foreldre, gjøre seg interessant for barnet, og gjennom foreldrene bli kjent med
barnets uttrykk og vaner.
Å etablere kontakt med hvert av barna og deres foreldre er kontaktpersonens fremste oppgave. Kontakt med
barna oppnås lettest ved å bekrefte deres følelsesuttrykk og oppmerksomhetsfokus i deres utforskning av
omgivelsene. Kontaktpersonen vil etter hvert representere en trygghet for barna slik at foreldrene kan være
mer i bakgrunnen når de er i lek og utforskning. Når barna forlater foreldrene, bør foreldrene få beskjed om å
holde seg på samme plass, slik at barna lett kan finne tilbake til dem. I denne situasjonen bør
kontaktpersonen invitere til samspill med barna gjennom tilpassede responser.
Kontaktpersonen må være lydhør overfor det enkelte barns signaler og samarbeide med foreldrene om når
barnet er klar for at kontaktpersonen kan ta over flere omsorgsoppgaver (som stell, legging til hvile, måltid),
først med foreldrene til stede som en trygghet for barnet. Etter hvert kan kontaktpersonen overta flere
omsorgsoppgaver også uten foreldrene deltar. Foreldrene oppfordres da til å holde seg noe i bakgrunnen.
Barnets opplevelse av trygghet avgjør når forelderen kan forlate barnet i korte stunder.
Kontaktpersonen gir informasjon til foreldrene om barnehagens dagsrytme og arbeidsmåter, og samarbeider
med foreldrene om progresjonen i tilvenningsprosessen. De fleste barna vil i løpet av uken «tøye strikken»
mellom seg og foreldrene, ved at de selv velger å bevege seg mer og mer til og fra. Da kan kontaktpersonen
forklare denne prosessen for foreldrene ved bruk av elementer fra Trygghetssirkelen.

OPPSTART I GRUPPE ELLER INDIVIDUELT
Barna begynner i barnehagen individuelt, eller i en gruppe på 3-4 barn med felles oppstart. Den enkelte
barnehage organiserer dette med utgangspunkt i hvor mange nye barn som begynner når. En av foreldrene
er i begge tilfeller med barna i barnehagen i 5 dager. Foreldrene kan dele dagene mellom seg.
Dersom barna begynner i gruppe på fire, har to ansatte et felles ansvar for gruppen, men de er
kontaktperson for hver sine familier. Kontaktperson tar imot barn og foreldre den første dagen, gir
informasjon og tar spesielt initiativ til å etablere kontakt med «sine» barn og foreldrene. Det er imidlertid viktig
at begge ansatte blir noe kjent med alle barna i løpet av uken. Tidligere erfaringer i Liten og ny tilsier at det er
mange sosiale gevinster med oppstart i gruppe, dersom det lar seg organisere på en god måte. Dersom barn
begynner individuelt, følges den samme planen for fem dagers tilvenning.

VANLIG DAGSRYTME
Barnehagens dagsrytme med lek, aktivitet, stell og måltid følges i hovedsak som vanlig. Barnet må få sove til
sine vanlige sovetider.
Husk å informere foreldre om dagsrytmen for hver enkelt dag, slik at de for eksempel er forberedt på utetid,
og bruk visuell støtte ved behov
2

OPPSTART TIRSDAG/ONSDAG
Vi anbefaler oppstart tirsdag/onsdag slik at første dag alene i barnehage ikke blir en mandag.

OPPHOLDSTID DEN FØRSTE UKEN
Første dag kan være en relativt kort dag. De neste dagene bør
utvides gradvis.
Hensikten med 5 dagers tilvenning er at barna skal få være mest
mulig i barnehagen sammen med foreldrene sine, slik at disse
representerer en trygg base for barnets utforskning av det nye
miljøet. Til bedre kjent barna blir med dere ansatte og barnehagen
mens foreldrene er der, til mindre belastende vil det være for barna
å være i barnehagen uten foreldre etter tilvenningen.

VEILEDENDE KLOKKESLETT
Dag 1: 09.00 - 14.00
Dag 2: 09.00 - 14.00
Dag 3: 08.00 - 14.00
Dag 4: 08.00 - 15.00
Dag 5: 08.00 - 15.00

ROM TIL FORELDRENE
Et rom i barnehagen bør være tilgjengelig for foreldrene i tilvenningsperioden. Der kan foreldrene trekke seg
tilbake når barnet sover, spise matpakken og ta en kaffe/te. Noen barnehager legger her frem utstyr slik at
foreldrene kan lage «familiens hus» som kan henge i barnehagen, noen legger frem aktuelle bøker eller
artikler og noen lager refleksjonsspørsmål som foreldrene kan drøfte seg imellom.
Hvis barnehagen ikke har et egnet rom, trenger de å få disponere et bord med stoler på avdelingen der de
kan sitte litt tilbaketrukket.

KORT SAMTALE HVER DAG
Kontaktpersonen bør ha en kort samtale med foreldrene hver morgen der dagsplanen og samarbeidet rundt
barnet drøftes.
Ved dagens slutt, tar kontaktpersonen en kort samtale med foreldrene om dagens erfaringer med tanke
på barnets opplevelser i barnehagen, dere legger sammen plan for den videre tilvenningsprosessen og
avtaler oppmøtetid for neste dag.

SAMTALE MED FORELDRE PÅ DAG 5
I løpet av tilvenningsuken, og helst på dag 5, gjennomføres en samtale med foreldrene. Målet er å ha en
åpen dialog der foreldrene får snakket om sine opplevelser i forbindelse med oppstart i barnehage, deres
tanker og følelser rundt det å overlate omsorgen for barnet til andre, og andre tema som foreldrene er opptatt
av. Det er en fordel å ha forberedt noen refleksjonsspørsmål til denne samtalen, men det er
også viktig at foreldrene får tid til å ta opp det de har behov for.
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TILPASSES DET ENKELTE BARN
Denne beskrivelsen av foreldreaktiv tilvenning skisserer en ramme for hvordan tilvenningen gjennomføres i
løpet av de dagene foreldrene er tilstede i barnehagen. Dersom barnet blir syk og er borte fra barnehagen, vil
det ofte være behov for lengre tilvenning. Det er viktig at tilvenningen tilpasses behovet til hvert enkelt barn.
Alle barn skal ha minimum 5 dagers tilvenning, men noen barn trenger flere dager. Hovedregelen er at
foreldrene er til stede i barnehagen til barnet har funnet seg godt til rette og har etablert god kontakt med de
ansatte

PLAN FOR 5 DAGER MED FORELDREAKTIV TILVENNING
Foreldrene er barnets primære tilknytningspersoner, og vil være barnets trygge base i
prosessen med å bli kjent i barnehagen. Foreldrene er også barnets trygge havn når det
har behov for regulering av følelser og atferd. Gjennom tilvenningsdagene skal
kontaktpersonen gradvis etablere en nær relasjon til barnet, slik at barnet kan søke støtte
og trøst hos dere når foreldrene ikke lengre er til stede i barnehagen.

Kort dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele tiden og har
alt ansvar for barnet.
Barnet kommer til barnehagen med en av sine foreldre. De blir tatt imot av kontaktpersonen som har særlig
ansvar for familien. Oppholdstid avtales med foreldrene og tilpasses det enkelte barn.
Har barnehagen tilvenning i gruppe, vil 3-4 barn ha oppstart i barnehagen samtidig, og vil være sammen med
sine ansatte hele oppholdstiden.
Foreldrenes oppgave:
Være til stede sammen med barnet hele tiden
og ha hovedansvaret for barnet i lek, måltid,
stell og hvile.
Vise og fortelle om barnets vaner og uttrykk for
ønsker og behov til kontaktpersonene.
Bli kjent med barnehagens miljø; rommene,
barnets plass i garderoben, avdelingen/basen.
Bli kjent med barnehagens dagsrytme og
rutiner.
Bli kjent med andre foreldre og barn i
tilvenningsgruppen.

Kontaktpersonenes oppgave:
Ta i mot foreldre og barn når de kommer til barnehagen.
Bli kjent med barn og foreldre ved å være sammen med
dem i lek og praktiske gjøremål som måltid, stell og hvile.
Lede foreldre gjennom dagen og introdusere dem for
barnehagens dagsrytme og rutiner.
Observere hvordan barnet kommuniserer sine ønsker og
behov, og bli kjent med barnets vaner.
Følge barnets initiativ til utforskning og gjøre seg interessant
for barnet i lek og aktivitet.
Kort samtale med foreldrene ved dagens slutt om hvordan
de synes det har gått og hva som er planen for neste dag.
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Litt lengre dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele
tiden og har fortsatt alt ansvar for barnet.
Foreldrenes oppgave:
Det samme som dag 1.
Kontaktpersonenes oppgave:
Ta imot foreldre og barn når de kommer til barnehagen. Forklare dagsplanen og ta ledelsen i aktivitetene.
Fortsette prosessen med å bli kjent med barn og foreldre ved å være sammen med dem i lek og praktiske gjøremål.
Følge barnets initiativ til utforskning og gjøre seg interessant for barnet i lek og aktivitet.
Observer barnets måte å kommunisere sine ønsker og behov.
Bli kjent med barnets vaner i situasjoner som f.eks. stell, måltid og legging.
Kort samtale med foreldrene ved dagens slutt om hvordan de synes det har gått og sammen legge en plan for neste dag.

Enda lengre dag. Foreldre er sammen med sitt barn hele tiden,
men opptrer litt mer tilbaketrukket enn dag 1 og 2.
Hovedkontakt tar over noen omsorgsoppgaver med barnet
med foreldre tilstede.
Foreldrenes oppgave:
Være til stede for barnet i lek, måltid, stell og hvile.
De kan nå overlate noe av ansvaret for måltid,
bleieskift etc. til kontaktpersonen dersom barnet
viser at det er greit.
Foreldrene bør holde seg i nærheten, men litt i
bakgrunnen. Etter hvert vil barnet utforske
omgivelsene, da er det viktig at foreldrene holder
deg i ro slik at barnet finner dem når det har behov
for det.

Kontaktpersonenes oppgave:
Ta imot foreldre og barn når de kommer til
barnehagen.
Forklar dagsplan og ta ledelsen i aktivitetene.
Være til stede sammen med barnet i lek og aktivitet.
Dersom det er greit for barnet, overtar kontaktperson
noe av ansvaret for stell, måltid og legging - men med
foreldrene til stede som trygghet for barnet.
Kort samtale med foreldrene ved dagens slutt om
deres opplevelse av barnets erfaringer i barnehagen
og felles planlegging av neste dag.
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Tilnærmet full barnehagedag. Foreldre er tilstede
i barnehagen hele dagen, men overlater mer
ansvar for barnet til kontaktpersonen.
Foreldrenes oppgave:
Dersom barnet er i ferd med å finne seg til rette i barnehagen, kan foreldrene holde seg mer i tydelig i
bakgrunnen og overlate mer ansvar for barnet til kontaktpersonen denne dagen.
Etter hvert vil barnet utforske omgivelsene, da er det viktig at foreldrene holder seg i ro slik at barnet finner
dem når det har behov for det.
De må gjerne holde på med en annen aktivitet i samme rom mens kontaktperson eller andre ansatte er
sammen med barnet.
Kontaktpersonenes oppgave:
Ta imot foreldre og barn når de kommer til barnehagen.
Kontaktpersonen tar i større grad over omsorgen for barnet etter en vurdering sammen med foreldrene.
Gi gjerne foreldrene praktiske oppgaver hvis de er positive til det.
Ta en kort samtale med foreldrene ved dagens slutt om hvordan de synes det har gått og legg en plan for
neste dag.

Full barnehagedag. Kontaktpersonen tar det meste av
ansvaret for barnet. Samtale om oppstarten på slutten
av dagen.
Foreldrenes oppgave:
Dersom det er greit for barnet, holder foreldrene seg bevisst i bakgrunnen og overlater alle rutiner med
barnet til kontaktpersonen denne dagen.
Etter hvert vil barnet utforske omgivelsene, da er det viktig at foreldrene holder seg i ro slik at barnet
finner dem når det har behov for det.
Kontaktpersonenes oppgave:
Hvis barnet har funnet seg til rette i barnehagen kan kontaktperson ta over alle rutiner med barnet.
Foreldrene holder seg i bakgrunnen.
Foreldrene inviteres til samtale/refleksjon i tilvenningsgruppen eller individuelt, eks når barnet sover
(eller er med).
Oppsummerende samtale med foreldrene ved dagens slutt om hvordan de synes tilvenningen har gått
og hvordan de tenker den kommende uka skal være.
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ETTER FORELDREAKTIV TILVENNING
Snakk med foreldrene om hvilke vakter kontaktperson har slik at de eventuelt kan tilpasse barnets
oppholdstid den første uken uten foreldre i barnehagen
Kontaktpersonen fremste oppgave er å være tett på barnet og fortsette etableringen av en trygg relasjon
og et positivt samspill
Kontaktperson bør også ha fokus på å støtte barnet i å etablere relasjon til andre ansatte og en
tilhørighet i det sosiale barnefellesskapet
Fast dagsrytme og faste rutiner, samtidig som en tilpasser dagsrytmen til det enkelte barn, gjør det
lettere for barnet å mestre sin nye situasjon.
Vi anbefaler bruk av relasjonskartlegging og felles refleksjoner rundt relasjonene til alle barna gjennom
barnehageåret

EVALUERING
Liten og ny i barnehagen er et femårig prosjekt og skal evalueres hvert år. I år vil alle foreldre få tilsendt
samtykkeskjema til deltagelse i datainnsamlingen når barnet har fått tildelt plass i barnehagen. Av de som
samtykker til deltagelse trekkes det ut 120 barn til innsamling av forskningsdata. Ansatte må også samtykke
til deltakelse i evalueringen. Det er frivillig å delta.
Spyttprøven som taes av barnet måler stresshormonet Kortisol.
I år vil datainnsamlingen foregå slik:
Foreldre tar spyttprøve av barnet hjemme ca. 1 mnd før oppstart i barnehagen.
Spyttprøver tas i barnehagen på dag 2 og 5 når barnet starter i barnehagen
Når barnet kan være uten foreldre i barnehagen tas spyttprøver av barnet på dag 2, 9, 12 og 90
Foreldre og ansatte skriver korte logger samme dager som spyttprøver blir tatt (etter oppstart)
Foreldre og ansatte i 6 barnehager deltar i gruppeintervju om erfaringer fra oppstarten
Barnehagen skriver i tillegg en kort rapport fra utprøvingen av tilvenningsmodellen

Evalueringen vil føre til forbedring av praksis ved neste års utprøving, og på den måten vil alle som deltar i
prosjektet bidra i utviklingen av en god modell for tilvenning i Trondheim kommune.
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Få mer informasjon på nettsiden til Liten og ny
På nettsiden til prosjektet litenogny.com
kan dere, i tillegg til å lese mer om
prosjektet, finne materiell til foreldremøte,
se film om å begynne i barnehagen og få
tips til gode bøker med relevante og
aktuelle tema.
Minn også gjerne foreldrene om nettsiden.
Passord personal: barnehagestart2019
Passord foreldre: barnehagestart

www.litenogny.com

Spørsmål om prosjektet kan rettes til
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Margrethe Midtsand
Prosjektkoordinator
Trondheim kommune
Tlf: 974 20 270
E-post: margrethe.midtsand
@ou.trondheim.kommune.no
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