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Utgangspunktet for folkehelseprosjektet  Liten og ny i barnehagen er at når barnet får god tid
til å bli kjent i barnehagen og med de ansatte, sammen med dere foreldre, vil det være mindre
krevende for barnet når det skal være alene i barnehagen. 

Kort dag, du og barnet er sammen hele tiden og du har alt ansvar
for barnet

Oppmøtetid for første dag avtaler dere med
barnehagen.

Barnet kommer til barnehagen sammen med en av
dere foreldre (det er ikke plass til begge foreldre).
Dere blir tatt imot av kontaktpersonen som har særlig
ansvar for dere i oppstartsdagene. Har barnehagen
tilvenning i gruppe, vil 3-4 barn ha oppstart i
barnehagen samtidig. 

Din oppgave er å være sammen med barnet ditt hele
tiden. La barnet utforske omgivelsene i sitt eget
tempo, der du er med som støtte og oppmuntring. Bli
kjent med de andre foreldrene og de ansatte.
Kontaktpersonen vil være sammen med dere og har
som oppgave å bli kjent med deg og barnet. 

 

Du hjelper ditt barn ved måltidet, skifter bleie, og
legger det når det skal sove. Kontaktpersonen er med
sammen med dere og lærer hva barnet er vant med i
disse situasjonene. Kontaktpersonen vil fortelle og
vise dere hvordan de organiserer, måltid, stell osv.
Hvis det er noe du lurer på, spør!

Første dag bør være en kort dag, da det blir mange
inntrykk å fordøye for barnet denne dagen. Avslutt
derfor "mens leken er god". 

Før dagen avsluttes vil dere sammen med
kontaktpersonen ta en kort prat om første dag og
avtale oppmøtetid for dag 2.



Litt lengre dag, du er sammen med ditt barn hele tiden og har
fortsatt alt ansvar for barnet

Oppmøtetid ble avtalt med kontaktpersonen dag 1. Denne dagen vil være lik dag 1, 

Dere blir, på samme måte som på dag 1, tatt i mot av familiens kontaktperson i barnehagen. 

Din oppgave er å være sammen med barnet ditt hele tiden, både i lek og i omsorgsoppgaver som måltid og stell.
Kontaktpersonen vil være med sammen med dere, og vil gjennom lek bli kjent med barnet. Du vet hvordan ditt barn
uttrykker sine ønsker og behov, og er derfor en viktig støtte både for barnet og kontaktpersonen når det gjelder å
“oversette” hva barnet kommuniserer. 

Delta gjerne i praktiske gjøremål på avdelingen.

Før dere avslutter dagen vil dere sammen med kontaktpersonen ta en kort prat om hvordan dagen har vært. Dere
legger også plan for neste dag og avtaler oppmøtetid.

        men oppholdstiden vil være noe lengre. 

Enda lengre dag der du er litt mer tilbaketrukket enn dag 1 og 2.
Kontaktpersonen tar over noen omsorgsoppgaver med barnet
og du er fortsatt sammen med barnet hele tiden.

Oppmøtetid ble avtalt dag 2. Dere blir tatt imot av
familiens kontaktperson.

På dag tre vil de fleste barn være klar for at du som
forelder er mer tilbaketrukket enn du var de første
to dagene. Noen barn vil imidlertid være mer
tilbakeholdne og trenger mer tid før du kan trekke
deg litt tilbake. Her er det viktig å følge barnets
signaler og behov. 

Dersom barnet beveger seg bort fra deg når det
leker, bør du være i ro på den plassen barnet forlot
deg, slik at barnet ser deg og kan finne deg igjen
når det har behov for støtte og nærhet.
Kontaktpersonen eller andre ansatte tar ansvar for
barnet når det beveger seg bort fra deg.

Dersom barnet er klar for det kan du overlate noe av
ansvaret for (for eksempel måltid og stell) til
kontaktpersonen, du er likevel være sammen med
kontaktpersonen og barnet hele tiden. Det er fint for
barnet å erfare at du på denne måten signaliserer at det
er trygt at kontaktpersonen gjør omsorgsoppgaver
overfor barnet. Du vil også kunne hjelpe
kontaktpersonen med å forstå hva barnet
uttrykker,samtidig som du raskt kan ta over omsorgen for
barnet dersom barnet blir utilpass.

Delta gjerne i praktiske gjøremål på avdelingen dersom
du ønsker det.

Før dere avslutter dagen vil dere sammen med
kontaktpersonen ta en kort prat om hvordan dagen har
vært. Det er viktig at du kommuniserer med
kontaktpersonen hva du som forelder tenker og føler i
forbindelse med barnets oppstart i barnehagen. Mange
foreldre kan kjenne på usikkerhet eller bekymring i
denne fasen, og det er da fint å drøfte dette åpent med
kontaktpersonen. Dere avtaler oppmøtetid for neste dag
før dere drar.



Tilnærmet full barnehagedag. Du er i barnehagen
hele dagen, men overlater mer ansvar for barnet til
kontaktpersonen.

Full barnehagedag. Kontaktpersonen tar det meste
av ansvaret for barnet. Samtale om oppstarten på
slutten av dagen.

Du og barnet blir tatt imot av deres kjente
kontaktperson.

Dersom det ser ut til at barnet er i ferd med å finne
seg til rette i barnehagen, kan du holde deg mer
tydelig i bakgrunnen og overlate mer av ansvaret for
barnet til kontaktpersonen. Du bør være på
avdelingen, men kan for eksempel holde på med en
annen aktivitet i samme rom mens ansatte og barn
er sammen. Da vil barnet kunne gjøre seg bedre
kjent med de ansatte, samtidig som du er der som
en trygghet for barnet og kan trå til ved behov.

Før dere avslutter dagen vil dere sammen med
kontaktpersonen ta en kort prat om hvordan dagen har
vært. Dere legger en plan for neste dag og avtaler
oppmøtetid.

Kontaktpersonen deres tar imot dere som vanlig. 

Du er sammen med barnet fra morgenen, men
holder deg bevisst i bakgrunnen slik at barnet
oppmuntres til mest mulig kontakt med
kontaktpersonen (eller andre ansatte). 

Dersom det er greit for barnet, overlates alle rutiner
med barnet til kontaktpersonen denne dagen, også
når du er til stede.

Dere inviteres til samtale/refleksjon om oppstarten i
barnehagen i tilvenningsgruppen eller individuelt, eks
når barnet sover (eller er med).

Ved dagens slutt vil dere sammen med kontaktperson
oppsummere tilvenningsdagene med tanke på hvordan
barnet og dere foreldre har hatt det. Dere vil sammen
legge en plan for dagene fremover.



Barnehagedagen vil omfatte de samme rutinene og dagsrytmen som 

Snakk med kontaktperson om hvilke vakter hun/han har den første uken etter tilvenningen, og dersom det er
mulig, tilpass barnets oppholdstid til når kontaktperson er på jobb.

I barnehagen er det mye aktivitet, mange barn og voksne og nye inntrykk. Barnet vil derfor bli mer sliten av en
dag i barnehagen enn en dag hjemme.Dersom det er mulig, bør barnet ha kortere dager de første ukene uten
foreldre i barnehagen. Det er også lurt å legge opp til rolige ettermiddager der dere er mye sammen med barnet
etter barnehagetid.

       når dere var sammen med barnet i barnehagen. Det vil fremme  
       gjenkjennelse og trygghet for barnet. 

Korte dager
Rolige ettermiddager

NB. Barn er forskjellige og noen vil trenge mer enn disse 5 tilvenningsdagene før det er klar for å
være i barnehagen uten sine foreldre/primære omsorgspersoner. Det er viktig å være oppmerksom
på barnets signaler og gi det mer tid til å bli trygg dersom det er behov for det.  Barnehagen legger
tilrette dersom det er behov for flere tilvenningsdager. 


